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.3891مواللِدمنأبوصوّانجود
السرائري.النفسعلموفيالفلسفةفىمجاز،اجتماعىباحث

الئدرسِ!.مراحلمخللففيسنةأربعينمنأكثرأمضى

اللبنانيلِن.الكلِّاباتحادعضو

.للبحوثالعربالكلِّاباتحادعضو

والنفسنِة.الفلسفيهَللدراساتالدوليةالجمعيةعضو

والنفسية.الفلسفتِهَالبحوثلمركزمؤسسعضو

اللبنانيّهالدكافيَهَالمنتدياثمنالعدلِدفيجامعيمحاضر

والدولية.والعربيّه

طقوسبلانُظمه،وبكم!العظيمالخالقبوحدانيهَيؤمن

ومذاهب.

.والكونالإنسانوبوحدةالحياةباستمراريةيؤمنكما

له:صدر

الملعونة.الفراءات-

السابع.البعد-

يدك.فىوالمستعَبلشخصيتك-

الخفتِهَ.الدماغطاقات-

والجسد.النفسبينما-

المسيحتِة.علىوتأئبرهاالد!ودتِةالمعلَعَداتخرافهَ-

المنزلى.الطبفيالمُعين-





/لاهلى/ء

عَزَ!./بئلِخافول!يوفل!مئبىفلى

فلِهبئلمهَفصلِخافل!منىبىكلى

.لكتابهذ/بل!/هدك!





المقدّمة

العمر،هذامل!فيفتىوكأى،عشرةالثانيةبلغتُمنذ

وتتعدى،المألوفشَخطَىلأسئلةٍأجوبةعنالتفتيشحاولت

عنمشمائلأ،الموتبعدومآلهاوأسبابهاوالحياةالمحاوراء،

بلبشروعالقتهوال!ثتَرِ،الخيرفيودورهوماهلِلَهالمحعبود

وعنمنه،والغالِةالوجودأسبابوعن،المخلوقاتوسائر

كْديمها،الفلسفةعلومفيبالتفلَلِشوغُصتوالخلود.الاَنئِة

الىوعمدت.واللاهوتوالناسوتالمنطىَوعلمِوحديثها،

والجماراوالميشناواللالمود،والمَرآنوالأناجيلالتوراة

والغببالحباةعلومحولوبُفراكُدبماكلّوالىوالمبركافا

بينوالتفكلِرالصفحا!،أقفب؟والدينوالإجتماعوالسياسهَ

المجهور.ولاالمسطورغيرالمنطقوبينالمكتوبالمنظور

مخللفعلىالبروتستانتالقساوسةعندالمعرفةوتوسقتُ

فيهاأعيشكنتالتىطرابلسمدينةفىالمعروفةكنائسهم

مجتمعهاعلىعيناىولَفتحتمدارسهافىالعلمنهلتوالتي

سواء.حدٍعلىذاتهعلىوالمنغلقبعضهعلىالمنفتحالتعددى

المترسئخالمنطقلِمَنعماسمعلَهومادراتهماكلفيأجدولم

عفلي.فيلَزايدأ



رسخّلَهاقناعهَعلىالسبعينتجاوزتوقداللِوموأجدني

فرضهالأدلِانتحاولماكلبان،والمنطقواللَجربهَالبحوث

عاطفلِّهَنظريّا!كونهيئعدىلامؤمنيهاعقولعلىكحقيقإَ

بتفزدٍعنهااليهوديهَونقللَهالوثنيهَعرفدهماتكرّرايمانيّهَ

لمالتيالأديانمنبعدهاجاءماعلىفرضتهماوعنصرئِة

فكرهَبلِنهاومنلهارسمتهاالئيالحدودتخطيعلىسجرأ

لَقدملمالأديانجميعأن،كانتوالنتلِجةالمخقص.المسيح

فجمبع.وإلغائهالآخروكراهيةالعنصريةسوىللإنسانيهَ

دينّيةبدوافعكانتالتارلِخ،مدىوعلى،الدموأنهارالحروب

بونيونجونالأنكليزىالفيلسوفلِدَولعرقّلِهْ.أوومذهتدهَ

John Bunyan816بينعاشالذى'rفيللميلاد،1688و

يستصلهسلاعأفكلهوالدينإِن11ً".الحجاج"رحلهَكلَابه

للسيطرةوسيلةكانتفالأديانالإسمان".أخيهضدَّالإسمان

أنحينفى؟الإنسانعنالإنسانفّرقتأنهاإذالسلِاسة،

الأكوانهذهفخالق.بخالقهويدمجهالإنسانيوخدالإيمان

بعددفهيمنه،التعَزبأو،ابيهالتعرفطر!أماواحذ،

بحئهْعاموديةعلاقةهيوخالمَهالإنسانبينوالعلافهَ.خلائقه

والحقدالكراهيةفكانتفسطحتها،الأديانجاتوخاصّه،



فجرمنذلَتجددمازالتاللَيالدموانهاروالحروبوالعنصريَة

.اليوموحتىالتاريخ

وحدةحولأعدقدفيماذالَىوحاورتكثيراً،نفسيساعلت

منواليهوديّهَوالإسلامالمسيحلِّهفيحوليفرضوماالإيمان

أوفيهاالبحثيجوزلاإلهد4،بها،المؤمنونيعتبرهاأفكارٍ

أوكفراً،لِعتبرذلكعلىتجرّؤأئفأن،وبالتاليعنها،السؤال

أنلىكيفوبالتليالمقذس،الالهيللوحيودحضاًزندقة

مستبانوالموتفالحياةذلك؟.يخالفماقولعلىكتابهًأجهر

السابىَلْحديدإمكانيةدون،مقفلدائرىبشكل،لبعضبعضهما

عتبةلتخطّيحتميةضرورهَإلأالموتلحظةوماللآحق.

هيالإنسانولادهَانكما.المطلقالوجودإلىالمادئالوجود

فالحياةالمادىّ.العالمإلىالمطلقالعالممنللعودةحلَميهٌعلَبةْ

.الولادةمنذابيهوشمعىلْهدفأنهاإذ،بالموتال!سَمتمرلا

لهرسملمامرغماًالانسانلِعلِشالطبتلِنهاتينبين

شاكراً،اوكارهأمرغماً،اوطائعأيتقبلهُمصيرمن،الخالق

وذلكالعئبتّين،هاتلِنبينحيالَهمنالهثفيعرفانودون

لاالكاملخالقهبأن،السببمعرفهَمنلعجزهالمُطَمئِنَةلقناعته

الحداة؟فيلارادتهإنهاءًالموتبجعلهظالمأيكونأنيمكن

رأيهيأخذأنودون،الإنسانلِسلأندونالكونخلققدفهو
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الإلِمانفحلَمحهَله.IAJأرالتيالحلِاةنوعّلِهَفىلِسلَشلِرهأو

الأبد،وإلىواحدةمرة،الكونخلقأوجبتالخالقإرادةبكم!

الكونُ،فيستمرذالَه،الوق!فىومتكاملةٍملَناقضهَ،كاملهَ،بنُظبم

مافيه.بكلبها،

أعط!بذاتها،المتكاملةالثنائيةوالقوانينالنظمهذه

ونوعهاجنسهاحسبكل،والكائناتالمخلوقاتلجميع

إضافة،فأعطى،الإنسانأماوالبدَاء.التكاملأسبابوفصيلتها،

ويستمر.ليعيشالكوننُظُميفهمبموجبهالذى،العقلذلك،إلى

الحياهَ.بسلاميعيشوالدَوانينالنظمهذهعنيفهمماكَدروعلى

بدماسهَلِعيشعنهايجهلهماأومنهالِخركَهماكَدروعلى

نلَيجهَ.عملولكلسببنلَلِجهَفلكلّ.الألِام

لمسلَهومابهأؤمنماكلَابهَقررّ!اليقلِن،هذاعلى

فرضتهاالتىالمسيحانيةحولالتارلِخيّهَالمعطيالَامنمنطقياً،

منهاجعل!وكَد،اللاحقةالأديانمنغيرهاعلىاليهوديْهَ

المبنيةإمبراطوريتهافتسقطأسسهالِزعزعلمحدمماتمَيهاحواجز

المزعومهَ.الوهيتهابقدسيَةالمدسلِّرالإلِمانأوهامعلى
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بكلبىى/لكذبة

نقرفلقولنلظنرف!لمبّئ

وحدهم،الحقيقييناللهكأبناءإسرائيلبنيتصويربهدف

التوراةكحبةعمد،العالمشعوببمَيةمنغيرهمدون

أنبزعمهمالداريخيةالحمَلِقةلَزولِرإلىاليهودلِهَوالنصوص

التيالأرضبملكيةوَوعَدَهُم،العالمينعلىفضقهمثدالنَه

4Jالنلِل،الىالفراتمنطبعاً،برعالِلَهألمحدامهم،لَطأها Jًا

وقلَلهاالشعوبطردقدستِةإلىبالإضافةبه،يحلِطومابلبنان

وإبادتها.

مدروسبشكلالأناجيلوفىالتوراهَفىدُؤنمااق

الغوصلِعددلمالذيالبسلِط،العلمانيالإنسانيجعلودددىَ،

هوفلِهاجاءمابأنباندهاشلِؤمنالدلِنلِهَ،الأمورحقلِقهَفي

بأنعلِنها،للأسبابلِقلَنع،نفسه،الإنسانهذا.اللهكلمةحلَماً

النَه.كلمهَالِضاًهوالجديدالعهدفيجاءمابعضفىوردما

كونهلِلَعدىولالَارلِخاً،لسِ!اللَوراةفيوردماإن،الحقيقة

والزخرقةوالتضخلِمالمبالغهَمنالكثحرفيهالشعبسيرة
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البسيطالقارىءإقناعإلىواضعوهاهدففعَدوالفولكلور.

خصمنتأكيدهاارادواالتيالدينيّةِ،نظرهموجههْبصحّه

.الشعوبمنغيرهمعنالمنحولة،الأخلاقيةالتشريعاتبعض

دونبموضوعيّهَالوقائععنيبحثالعلمياللَارلِخاق

المطلقةالموضوغيةبأنيق!وما.مسبقةنظروجهةأوتحّيز

لدعميهدفئاريخكئابهَيبررّلامس!حيلة،لَبدوالتارلِخفي

التحتِزإكلَشافلِحاولالجيّدوالمؤرخمتحيز.دينيراي

أوالدلِنيملِلهأوالخاصرأيهعنبمعزلالوالمحعهَوتصحيح

السياسي.

بينيميزأنالقارىءوعلىالح!،والمحعلِعرضفهو

فئزوير.كحقيقةالمفروضالواقعوبينالموضوعيةالحقيقهَ

عملخاصهْ،اليهوديّهَ،الكتابا!فيحاصلهوكما،الحقيقة

مخططالَهممفاهلِملفرضالقدماءالتوراةكئبهَأتعَنهكَديم،

لاإلهيوكلاممفدس،وحيّأنهاعلىالدينبّهوآرائهمالعرفدة

اللِهودلِةتاريخفيالدشكيكإلىيقودناهذاكلمناقشلْه.لَجوز

.اليوموحتىنشألَهامنذ

لمأنهالَؤكدالتوراهَلنصوصالعميالَةالدراسهَنتيجةإن

فمنفيها.كُتبَأنهاعلماؤهايذعىالتيالأزمنةفيتكتب

14



لأحداثتأريخهوالتوراةفىوردماأنتاريخياًالثابت

،التوراةكتبةفإنوعليه؟الدينيواقعهاإئباتبهدفمُغرضه

يُعتبرونلاالفعَهّدهَ،ومدارسهموأزمنلَهمرُتَبِهمْمختلفعلى

الحلملِصؤرلاهوتٍخلق،الكتابةمنهدفهملأن،مؤرخين

التارلِخ،صوربعضعلىاعتمادهموما.واقعةكحقيقةالواهم

ئغطيةالتاريخدهَ،بالحقبقةهدفهملإكساءإلاّوولمحائع،اسماء

منشيءفيهافاللَوراةللوفائع.وتحريفأللتزويروتمويهاً

والتقليد،والنحلوالتزويراللالفيقمنالكئيروالكئير،،التاريخ

الموضوعي.بالواقعوالخي!الحلمفيخلالط

ديفرأمثالالتَورائيين،النقادبعضعمدهنا،من

Dever!واولبرايAlbrightوالحمَيقهَ،الواكَعبلِنالخلطإلى

أنمف!رضين،الحقيقةوبينالئوراتيّهَالأثاربينخلطواأنهمإذ

إلاليستأنهاحين،في.للتاريخمكينأساسهيالأثرياتهذه

الصياغةمنبكثيرالواكَعصفةأعطيتواهمهَ،حُلملِة،صورأ

فولتيرفوليَصْدُقوبذلككحمَيعَة.بعدفلِماتبدوكىوالقصص

Voltaireزمنٍفبصاكذبوا،اكذبوا،11الفرنسىالفيلسوف

11.دامغةكحقيفةالفةالشّصلطندشهواقعاًالكذبةتصبح
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فعَداليهود،الباحئ!نلبعضتكلثئفتالتيللحقيقةدعماً

Zeevهرتزوكزئيفأعلن Hertzogأنهأبيبلرجامعةمن

يهدملمنونبنيشوعوا!نمصر،منخروجهنكيكنلم

لقبيلهَمملوكيةمنأكثرللِستسللِمانمملكةوانأرلِحا،أسوار

فيوجودهاعنيحكىالتيإسرائيلمملكهَتوحيدوبأنمعلِّنه،

قبائلبينمصالحهَمنأكثرلَكنلمالميلاد،قبلالسابعالقرن

يهوذا.منطقةفيوأخرى،السامرةفىموجودة

اللِهود،اللاهوتيدنقيامهَقاملَا،الحقائقهذهإعلانبعد

دحضيحاولمنكلعلىعادتهمهىكما،هرتزوغعلى

التربلِةبوزيردفعممابالخيانهَ،فاتهموهالئورالَبة،المزاعم

عمليؤخذأنللقول:!يجي4Yossi+له!3سريديوسي

.11والمناقشةللدرسيصضأنويجيالإغباربعنهرلَزوغ

التنقيبأعم!عنالموضوعيينالباحثينلإبعاددفعاً

إسرائيل،إنشاءفياللّهتدخلّمعَولةلزيفإكتشافهممنخوفاً

فىالتوراتيةالآثارعنللئتقيبالأميركيهَالمؤسسهْعمد!،فمَد

بصدقالمؤمنينالباحثينإنتقائبهَعلىالفلسطينيهَ،الأراضي

لسببين،وذلكغيرهمدونللئنقيبوهيأتهمالتورالَيالكلام

الخوفوثان!هماالشَقيبي،للعملالمسبعَهَالنظرةإثبا!أولهما

I?



ددماعلىالتوراهَبقدسيّهَالمؤمنينغيرالمنقّبينوكْوعمن

.بناءهحاول!ماكلويهدمزيفهايفضح

فيتكتبلمالتوراهَنصوصأنتاريخيأالثابتمن

هوليسفموسىفيها.كتبتأنهاعلماؤهايذعياللَيالأزمنة

العدداللاوسِن،،الخروج،التكوينالخمسهَ:الأسفاركتبمن

العامفيحلَىولاالملِلاد،قبلوخمسمايهَألفالعامفيوالئثنية

عنالمدافعلِنبعضيدّعىكماالمبلاد،قبلوثلاثمايةالف

لِمكنلاأشعياءكتبهمافإنكذلكفيها.جاءماوألوهيةقدسَية

الكئبهذهأسلوبلأنالمدالس،قبلسبعمايهَالعامفييكونان

قبلومنمختلفةأزمنةفيكُلَبتأنهايثب!مماموخدأ،لسِ!

تبدوالمفترضةالأحداثبينالمتداخلةفالفترةعديدلِن.كتاب

الخرافيالطابعإللِهاأضيفبعدماالشفوىالللقيننتدجةأنها

علىوذلكواليونانيَة.البابليةالئقافتبنعنالمأخوذالمثيولوجي

بشاعرلِةوصفالذيهوميروسكلَاباتفىوردماغرار

حصارفيحدثماالميلاد،قبلثمانمالِهْسنهْمطلمَين،وخلِال

فيجاءوماالميلاد.قبلوماشِنالفسنةتمّالذيطروادة

عنذكرتهومامصرمنبشرىمليونيهربعنالتوراة

أحلامٍأضغاثنتيجةإلاليسفهو،سليمانوهدكلداودمملكة
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اللاّحقالتاريخعلىتصؤرالَهملفرضهدفوالكتاب

(projectiondes idees).

ملووجودتثبتلموالتفتيشالتنقيبمحاولاتجميعان

إمكانيةاعنأخرىناحيةمنوجودها.وأماكنالإدعاءا!هذه

سنة،اربعمايهَخصالمصريدنأسلِادهممنالعبيدبعضهرب

خروجأبداًيعنيلاالرحر،الرعاةمجموعاثالىوانضمامهم

فلسطينفيهؤلاءبعضلْواجدواعنكمامصر،منالد!ود

يدعلىواحتدهاالبلادلتلكفتحهميعنيلاوالكلا،للماءطلباً

ايضأ.مزعومإلهمنوبتوجلِهتوراتيأالمزعومقائدهم

القرنفيالفلسطينيّهَللأزاضيالفرسغزوحلَى

بحتة.كنعانيهَوئقافتهاالبلادهذهلغهَكانتالميلاد،كَبلالسادس

هوالبلادلالكفيلِهودلِّهَلثافهَعناليهودغلاةيذعلِهوما

لِئبثنحصِالسانعلىجاءمااقإذإلأ.ليسسخلِفإذعاء

نساءًساكنواالذينأليهودرألتالأيامللك"فىذلك،عكس

لاللسانبنيهمكلامونصفوهوآلهياتوعمؤلياتأشدودل!ات

11اليهوديباللسانالنكفملحسنونيكونواولمالأشدودي،

أ:23:24(.3)نحميا

مابأنيؤمنونالئارلِخكلَبةبعضأنالدهشهَ،يثيرما

فيالبحثلِمكنلاإلهيهَحقلِقهْهوالدينلِّونالمؤرخونرواه
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فرضيّهشُثقِطُالتوراتيةللإلِمانيةالعلملِهَفالمقارنةمصدا!يتها.

العقليالإيمانيقبلهلامماذلك،وغيرالمتحّيز،الفئوى،الإله

اعتبارإلىللدعوهَيدفعماوهذا،العادل،الكاملالواحد،بالإله

الفرسبأفكاركئّابهالَأثّرنلَيجةإلايكنلمالتوراةفيجاءما

الخاصئهَلْصوّرالَهممعالمفاهيمئلكدمجومحاولةالزرادشتلِهَ

العراقآثارتدميرمحاولةومابهم.وخاصّهفريدةتبدوكي

ولمحواليهودكطالدينعلىالفارسياللَأثيرلتغطيةإلأونهبها

يمحومشملّطاًكانإذا،خاصةالملَحّيز،فالمؤرخ.بصماتهآثار

كانتوا!نإنتصارالْا،منأئاهماويعطموالخسارهَ،الفشل

المزعومة.التوراةبطولا!فيجلّياًيبدوماوهذا،هزيلة

بحكم،عليهميفرض،فلسطينعلىاليهودسيطرةإن

لتبرلِرالألهى،التواجدبخرافيةالاستمرار،الواقعالأمر

الأيجبللتبريروالإجتماعيّهَالنفسيةالحاجةهذهلكنّالإحتل!،

فيحقيقةاليوملِبدوفماالتارلِخدهَ.الحقيقةحسابعلىلَكون

حلْىالحقيقهَزيأَلْبِسَمفروضوالمحعمنأكثرليسفلسطلِن،

والواقع،الحقيقةبينالتمييز،المؤمنالقارىءعلىلدستحيل

والحقلِقي.المزّلِفبين

بماالتوراتيؤنالعلماءإكتفى،طويلةٍقرونٍمرّعلى

دفعمماتاريخها،مصداقيةلإثبا!،التوراةنصوصفيجاء
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جاءمابأنولَارلِخبأعلملِاًالمُسْنَدللعَولالموضوعييّنبالباحثين

واختلا!للداريخهائللالفبىَهوالمعَدشهَاليهوديةالنصوصفي

لأحداثه.

بامورالُمتدخل،الماورائي،الخرافيبالإلهالإعتقادا!ن

قبلالخامسالقرنفيالفرسأوجدهلطلب!،بناءالناس

حمايهْبغدةواحدضانهفلسطلِنشعبعلىللسيطرهَالميلاد،

القرنمنإبتداءالأصوليّون،اليهودوجدفقدمصر.بوابالَا

عظيمهَأهميةالخرافيةالقصصهذهفيالميلاد،قبلالثالث

اليونانآلهةعنالبلادسكّانلإبعادتوراتهمكتابةفياستغلوها

يعَولالسياقهذافي.الفرسلأسيادهمارضاءولثافلَها،

Thomasئومسون.لْوماسل .L Thomson'الدراساتأستاذ

الباحثينالطماءربطإن11.كوبنهاجنجامعةفيالتورالَيهَ

لهاغمالأحداثلتبريردفعهمقدألدينيبالمقفدالتوراةلأحداث

دارلميبلوليميقولالبحثلهذااسدطرادأالفرضياث."

(illiamDarlmypleلْوماسكتبفىالملَعمعَينأحدس

الدينىالتوراتيالنصاعلواالتوراتيينالطماءإن11لَومسون

بسئحقها.11لاناريخبة

الموضوعيلِنالعلماءمنوغ!رهلَومسونذكرهلمابناء

وهملِهَقصصأكونهلِتعدىلاالتوراتتِونالعلماءذكرهمافإن



الشعوبعنالمأخوذةبالقصصغُلِّفَتاحلامٍوأضغاث

وإظهارالحعَيمَهَطمسبهدفباكاذبِووشّيت،المجاورة

اليهودىبالتاريخالمسيحبينقبولومالها.بديلةكحقيعَهَالكذبة

أصحابعندالخرافيالإلهكقبولإلاّ،كحقبعَة،عواهنهبكل

التىالمساحةضافْكلما،العلمىالبحثلَقدمكلماإذ.العلوم

.انحسارهلدىالبحرموجكتراجعتماماً،.الإلههذامل!يشغلها

القداسهَيتوخونفلأنهمالتوراةفيجاءبماالمسلمينالمحمانأما

تزييفهيالمتداولةالتوراةهذهبأنويعلَبرون،الكتبفي

الإبمانيعلهمفىإلاالموجودةغبر،الأصليةللنوراة

يلحظهالملو،مزيفةالئوراةهذهبأنعرفواأينفمن.المحض

كانواهلحولها،حلبثمنفيهجاءمافلولاالعَرآنأ

منجزءإنهايقولونالتيالحقيقلِهَباللَوراةمدَارنتهايستطحعون

زيفها؟فلِكتشفون،المحفوظاللوح

4Palaeالأحاثةعلمأثبتلقد logicalدراسةعلمأى

الخلققصهَأن،والنباتيةوالحيوانيّهَالإنسانيهْالموجوداتبقالِا

موسىوكْصصنوحطوفانقصةذلكفيبما،التوراتي

وهميين.لأبطالملحمبةأسطورةكونهاتتعدىلاويشوع،

منإلالبسالبهودى،الشعبحباةفيالقضاةوجودفإنكذلك

منبأكثرالعَضاةهؤلاءفليسوالإذعاء.والوهمالخيالضرب
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عشيرةلكلّإذالبدو،عندالح!هيكمامغدنةعشائررؤساء

ذُكِرَماوكذ.مشاكلهمحلّفىويساعدهمبرألِهيأخذونرئيس

،شاول،جدعون،شمشونالأبط!:قصصعنالتوراةفي

لماتعَليدإلاهوماوغلِرهم،وأليشعولِشوع،وسليمانداود،

سمعوهولماالعراقلبلادإلىسبيهمأثناءغيرهمعندشاهدوه

للبلاداليونانيبالاحلَصلَأثرهمبعدطروادهابط!عن

الفلسطيئية.ولكراضيالفارسية

المؤرخويوافقهManettonمانيتونالمؤرخيقول

لَرميتوسالأميرهَابنهوموسىبأنStrabonسترابون

Thermitusْلدىبالبرصمصابهَوكانتالثانيرعمسسِ!إبنه

فىوالمَتهبالقارمدهونسفطٍفيأخفئهولادلْهولدىبه.حملها

به.بالإهتمامالمرضعا!وصلِفاتهاإحدىواوكلتالنيلنهر

الطفل،فبهوضعتالذىالمكانقرببالنهراسلَحمامهاولدى

يوزرزلِف.للمولودالمصرىالإسموكانبرصها،منشُفيت

وإعدادهبتنشئتهالفرعونزوجةاىالأميرةلدةواواهتمت

فأدخلتهعقلياً،المخل!منفتاحابنهابدلللفرعونخلدفةليكون

واسرارهاالكهانةاصولليلَعفم330!أأوزيريسمعبدإلى

إلىهربالسلطةاستلامهمؤامرةفشلتوعندماالعلميّه.

.مديان
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يدحضسترابونعليهووافقمانلِلَونالمؤرخذكرهما

التيالفرعونيهَالسجلا!واعنخاصهْ،لموسىالتوراتيةالقصهَ

وجودذكرعلىتأتلم،الفخاريةالصفائحعلىلَلَوَّنكانت

موسى.عنإشارةلأيهْوجودولامصر،فياليهود

نديجةكانالحقائىْهذهعنالكشففياللَأخلِراق

أAV.سنةتألسس!الدىفلسطينفيالاسلَكشافجمعيّهَبحوث

بالوقائعالمعاصروالتشكلِكالكفرلدحضهدفَالتيللميلاد،

برئاسة،للجمعيةالداعمةالامبركبةالبعثةعمدتفقدالدوراتنِة.

Williamأولبرلِ!وليام Albrightللائارلِةلكامتجاهلإلى

اليهودلمَدومالسابقالفلسطينيللشعبوجودوحمَيقةالفلسطلِنيّه

الوعدومصداكيهَاللهكلمةعنالدفاعبغيةوذلك،فلسطينإلى

منها.الأصللِينسكانهاوطردالأرضبئملَكالمزعوم

Jamesكلسوجيمسالأثارلِين:أحدانكما Kelso

دمجإلىعمدفلسطينفيBethelابلببَموقعاكتشفالذى

لقصصالمطابقةالخياليّهبالصورللموقعالخزفيةالمكتشفات

مذبحباكتشافوقولهمصداقيتها.إثباتبهدفوذلكالتوراة

ابل،الكنعانيللبههأقيملمذبحلْحريفاًكونهلِتعدىلاإبراهيم

البلاد.لالكفيشائعةعبالئهكانتوالذيالطلقالهواءفي
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بلَنقيباتهمقامواوالاَثاريينالمستكشفينجميعا!ن

ظاهرةكلعلىلمعتعَداتهمالمسبقالحكممطابقةبدافعوبحوثهم

والسياسيّهَالدينيّهْلأغراضهمخدمهَوذلكعليهاعثرواواقعةأو

ابداًلِكنلملهؤلاءالأساسيالهمّا!ن.والاجتماعيةوالعسكربة

قدسيّةلفرضوإنما،الماضيلأحداثالئارلِخبهْالحدَيقةإكتشاف

فيوالتنقيبالحفرعلىسنةمئهَفبعد.التاريخعلىالنصوص

الزعممصداقيةشبتاثرأىللعلماءيتبيّنلم،فلسطين

الأئارلِةأنلهمتبيقفمَدذلك،منالعكسعلىبلالتورالَي،

عنلللَراجعببعضهمدفعمما،موجودةغلِراللَورالَية

جاءمابأنوالإعتراف،أولبرايتومنهمالسابدَة،تصريحالَه

ليستلأحداثٍولَوقّعاتٍتصؤراتٍمنأكثريكنلملسانهعلى

الدىالتنقيباتفجميع.المتزمّتالدورالْيالفكرفيإلآموجودة

وجودأثبتتأريحا،مدلِنهْآثارعن،المنقبينمنالكثيربهاقام

التوراةإدعاءمنوأكثرعاممئهَقبلومحترقهَمدمرةالمدينهَ

Y.العامفىلهانونبنلِشوعبتدملِر Iالميلاد.دبلأ

منتبعهمومنالمكابيؤنعمدالمكابيةالثورةفترهَفى

اللَيالقدبمةوالنقوشاتالآشلاركلتدميرإلىاللِهودالمنعصنبين

جاءماإظهارفصدوذلكللمنطقةالحقيمَيالتاريخإلىلَشير

الحمَيقيالتاريخوحدهاأنهاعلى)اللَوراة(المَديمةالكتبفى

بأنجوزففلافلوساليهودىالمؤرخذكروقدالَباعه.الواجب
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وسنةالميلادقبل164سنةبلِنماالحكمشملّمهمحينالمكاب!ين

كتبوحرقواالمجوسكتبإحرا!إلىعمدواالميلاد،بعد35

قدكانالذىاليهودىالشعبعندمتداولةكانتالتيالئنجيم

بقيحينفى.هناكسبلِهأثناءبابلفيالمجوسمنتعلّمها

الخفية،العلوموسائروالطبّالتنجيمعلىيعدمدونالأسينلِون

ويربطونهاالطبيعيهَالظواهرتفسيرعلىيعتمدونكانواإذ

وفحصوالحيواناتالطيورحركةكمراقبة،الناسبمصائر

ماوهو،الطبيعيةللظواهرتفسيراتإعطاءبغيةاحشائها

بعضلِزاللاالذىكاا!؟!!الكابالابعلمعندهميعرف

المسئمَبل.أمورلتوضيحيسدمملونهحاخاماتهم

علىيعتمدون،منهمالمجوسخاصتهَ،الفرسكان

علىلللَأثيروعسكرّلِة،نفسيّه،دعائيةلأسبابالفلكئِهَالعلوم

همالمجوسوكانسواء.حدٍّعلىخصومهموعلىأئباعهم

قصةلَزالولاوالدلِنيهَ.السلِاسيهْللأخزابالرّسميينالناطمَلِن

مخلّصبمولدللتبشيرمدى،إنجيلفيالموجودة،المجوس!دوم

الإيمانجوهرفي،هاليلمذنّبلرؤيتهمتفسيراًللبشريَة،

المسيحي.

وقصهَوالعرافةالتنجيميمارسونكانوااليونانانكما

دلفيمعبدفيالآلههَمذبحعلىلإبنهاالإسكندروالدةتقديم

أصحاببهيخدمهحطاًتعطيهأنمنها،طالبهَلمباركئه،

25



موجودةلَزاللا،الحظوظأصحاببهيخدمعقلاًلاالعالَول،

اللِونانى.الفولكلورفي

مدارسفَكَثُرتْاللَنجلِم،فنايقافمناللِهودلِلَمكنلم

اللَاريخيةالأحداثيأخذكاناللِهودىفالمشَبىء.عندهمالتَنتؤ

لاحقة،أحدائاًلدجعلهاالتحويرلهشاءمافيهاويحؤر،الماضية

حقلِقهَلَصبحالمنقولهَ،فالروالِهَاللَنبوء.فىمقدرلَهإظهارقصد

ميوللأنأحياناً،طبيعيأمروهذا.الأحداثعودةصحَ!إذا

القوليُبنىهذاوعلىماضيهيعيدفهوولذلكلَلَغدر،لاالإنسان

نفسه.يعيدالتاريخبأن

مدارسلَظهرالتورالَى،التنبّؤقصصمطالعةمن

كماوغحرها،وجبعهَ،شيلوهمل!المرتفعالَامنالعديدفياللَنتؤ

أساليبومناللِهودى.الشعبعندوالنبلِّا!الأنبياءعددلِكثر

واللغزيةالرمزيةعلىالإعلَمادوالمنخمينالأنبياءهؤلاء

إلىبهتنبأواماتحقىَعدميعزونإذ،مزاعمهملدعمالكلامية

لَنبؤاتفىالح!هيكماتنبؤاتهمرموزلفكالقارىءفهمعدم

لدعمالاتنبؤاتهكلتكنلمالذىالد!ودى،نوس!راداموس

اليهودية.المسيرهَ
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بمقدّسةبكتب

،نحَرثلمًر،نوف/قنريدولا،نوفلا!/7لظ

الدينيبالفكربابلفيوجودهمأثناءاللِهودتأثّر

فعللِةمؤلمسمهَالفدرة،هذه!بل،لهملِكنلمإذ،البابللِدنوالفلسفى

الخرافدةبالقصصكلَبهمفزخرفواالفلسفى،الدلِنيبالفكرتعنى

وأشبعالبلاد،تلكفىرائجهَكانلَاالتىالملِتافيزيقيهَوبالأوهام

للشعبالكراهيةبصنَماعرألَباعهم،للفرسالموالون،أحبارهم

يكئونكانواالذينالفرسلأسيادهمممالأهَوذلك،المصرى

بعدكَورش،وأصدرذلكالفرسفاستغل.للمصرلِينالعداء

بالسماحلِقضيمرسوماًاللِهودلِهَ،أسسَرأوهدسهَمنزواجه

وأغدق،الهيكلبناءبإعادةووعدهم،القدسإلىبالعودةلليهود

معهمحلفوإكَامةجانبهإلىاستمالتهمبغيةالأموالعليهم

الفارسية.الأمبراطوريةعنالمعاديةمصريفصل

اللَىالبابلتِهَاللغهَاللِهودلَعلّمالمنفىفىوجودهمأثناء

التوراهَالمسبيين،أحدعزرا،فكلَبالأساسلِهَ،لغد!مأصبحت

بذلك.فلِلوناللِهودكطالمؤرخيشيركماالبابللِّهَ،باللغهَ،الأولى

الدولةديانةوهىظاهراً،لِبدوبالزرادشتَلِهَاللِهودولَأنَر
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ومنمعتقداتهممنالكثيرعنهافأخذوا،العظمىالفارس!هْ

اليهودئِةدمجعلىاليهودالفرسشخعوقدالدينيةلَقليدهم

الجديدالديناعتنىَالذكطالمنفياليهودىفكانبالزرادشتية،

فييأتيأرلَحششئا،زمنعلىكان،إذ،الحكممنمقزباً

عهدفيالفكرىالإنقلاببعداما.الملكبعدالرابعةالدرجة

الهراطد4َ،منلِطبرونهؤلاءفكانالساسانبهْ،الأسرة

يئعاطىمجوسلِأكانالذىدانيلىومنهم،المنشعًدنالزرادشتيين

بهخاصسفرولهوالتنبؤالأحلاموتفسيروالسحر،التنجحِ،

قبلالسادسالقرنفيكتبهدانيالأنزعمواالئوراة؟في

فيكُبَالسفرهذاأنوالحقيقة.بابلفيوجودهأئناءالميلاد

الميلاد.قبل165سنةحواليالمكابيالزمن

ىانفيوالمسيحييناللِهودالباحثينمحاولاترغم

!حوفىحدىبالزرادش!ية،اللِهوديهَلارلَباطمباشرإثبات

خطأأولّساًأوتزويراًلِعتبرونهاكانوافإنهمإثباتا!وجود

وااليهودالمئشثدينالعلماءمنالكثيرمحاولا!ورغمتقيمياً.

أمث!منالمنتظر،المسيحلعودةالمتحمسينالمسيحيينمن

Williamديفروليم DeverوغاسلَرGaster'هذهنفي

قبلمعلَمَدهماقدميةإثبا!لِستطيعوالمفإنهم،عنهمالنهمهَ
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هيله"اثباتٌالنفياثفيمالَولهَولَبقى.بابلإلىالسبيتاريخ

المنطقى.الفكرإلىوالأقربالأصد!

حاولففدتوحيدىدينهيالزرادشتيةا!نبما

وذلكعليها،سلِطرواالديالشعوبعلىفرضهاسياستِوها

إلىللوصولالمهزومةالشعوبمعلْقدا!معمعلَدَدهمبدمج

بالإلهمردوكلد4دمجهمبعدخاصهْ،النفوسعلىالسيطرة

المسبلَينلللِهودملاطفتهبسبب،العظيمفعَورشاهورامازدا.

عندهمأصبح،هيكلهمبناءفيوبلمساعدةSiبلعولهمووعده

يلي:ماالأولالإصحاحعزراسفرفىجاءوقدمبجّلاًمسدحأ

بفمألربكلا!نمامغد،فارسملكلفورشالأولىالسنةفى

مملكنهكلفينداءًفاطلققورشروحالربنبَهارميا،

جمع،فارسملكقورشقالهكذاقلأللاً،أيضأوبالكتابة

نأأوصلأسوهوالسماء،إلهالربليدفعهاالأرضممالك

كلمنمنكممنيهوذا،فىألتىاورشلمفىبيناًلهالهني

فببنيبهوذافيألنياورشلمألىويصصمعهاللةليكنشعه

حيثالاًماكنأحدفييبفىمنوكلإسرالْيل...إلهالرببيت

وبهائموبامنعة،وذهببفضةمكلألهاهلفلينجدهمتونّلطهو

1(.40)عزرا:"أورشليمفيلربلبيتالتبزعمع
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الالسِ!ندائهفيدورشذكرهالذىالسمواتإلها!ن

السبيبعدعُرفالذىإسرائيلببههدُمجالذكطمازداأهورا

إقناعالسبى،منالعائدوناليهود،حاولوعندما115،بد!و

ومنهماليهودلِهَ،جب!فيبمَواالذينالمحليينإخوانهم

هيكللبناءودعاهمأعادهمالذىدورشبأنالسامريؤن،

الشرلِعهْحسبذلكيفعلكانإنما،أورشليمفيمازدالأهورا

ورفضواالأفكارهذهنشرقاومواهؤلاءلكنّلليهود.القديمهَ

علىالهيكلبناءإعادةرفضواكماالجديد،بالإلهإلههمدمج

الفارسي.الملكتصميم

بعدفيماعرفواالذي،المعارضون،الأصوليونهؤلاء

-tHaالأرضبرج!أوبالسامريين artezبناءالىعمدوا

منطمَةفيGerizimجريزيمجبلعلىالخاصهيكلهم

اللَيالخمسهَالأسفارمنأورشللِمأوالقدسوألغوا،السامرة

فهيكتبها،منهوموسىبأنمنهمظنعلىفقط،بهايؤمنون

.المقدسالكلَاببإسمالمعروفةالأسفاربقيةدونتوراتهم

مععزرا،،ربيبهارسلالحكمداريوسشملمعندما

الهيكلبناءعلىالآخرينلحضّالجددالعائدينمنمجموعة

ومندورش،أعدهقدكانالذىاللَصميمحسبأورشلحِفي

الميلاد.دبل516العامفىلَغقدالبناءأنالمفئرض



زمنفيخاصّهَاليهود،عندالانشقاقا!توالتذلكبعد

والىالذىفالحزب.الفارسيالحكمتلاالذياللِونانيالحكم

السلطةتسلّم،الفارسيةالإيمانيةبالأفكارالأخذرافضأاليونان

في.اليونانولآهالذيصدوكَداللكاهننسبةبالصديمَينوعُرف

الحسيديمأوبالأتعَياء،المعروفينالمتدينيناليهودأنحلِن

Hassidsولائهمعلىوبمَوااليونانلِلِنموالاةرفضوافعَد

الأسينلِون.انشىومنهم،بلفرلِسيينفعرفواالفارسلِةللأفكار

منالمنشقينإقناعالفريسلِلِنغلاةمحاولاترغم

كلمعبود،يهوهنفسههوالزرادشتلِونيعبدهمابأنإخوانهم

ا!هةيجمعتوحيدى،دلِنهيالزرادشلَلِةوبان،العالمشعوب

إلهفيعبالئها،ومواقعومواطنهااسمائهااخئلافعلىكلها

أهورامازداسمباٍحصرهدون،عليهإسمأىإطلا!يمكنواحد

فيلههيكلإقامهَفكرهَكانتهذاوعلىالأسماء،منغيرهأو

وحدهَحولالمفهومتوحيد)ليهوهبعدهيكلأفيصبحأورشللِم،

الإصحاحأشعيا،سفرفيجاءوقدالواحد.بالإلهالإيمان

الربيقولاهكذا1:يليماالأولىالفقرةفيوالأربعينالخامس

اممأأمامها!وسبيمبنهأهسكتالذيقورشلمسيحه

11.نظقلاوالألهوابالمصراعنأمامهكنحأحلّملوكوأحفاء

31



صنص!أئا13و12الفقرتدِنفيفيقوليتابعثم

وكلالسمواتنشرناانايدايعلبها،الاشمانوخلفت،الأرض

اسهل.طرفهوكلبالنصرانهضنهفدأنا.أمرتأناجندها.

ربقال.بهدفيولابئمنلاسبيويطلقمديننىيبنىهو

11.الجنود

الد!ولةأنهضمنهويهوهبأنالزعممنالرغمعلى

أممهاليدوسالبلادفلَحعلىفورشساعدومنالفارسيهَ

علىقناعاتهمفرضالفريسيونيستطعفلمملوكها،وأحمَاء

آلهةبأيةليهوهدمجاىرفضالذىاليهودىالمجتمعسائر

يهوهإزاحةالىسيؤدىيطدَدونحسبما،الدمجهذالأن،اخرى

وبلتالي،إلههيفرضالذيهوالقوىالحاكملأن،الألوهيةعن

.للزوالعرضةسلِكونيهوهفإن

فيالمكتشفةقورشمزهريةنقوشتعَولهذامدَابلفى

شعبه،مخلّص،مردوك،العظيمالرباق11بابلتلكلإحدى

أنإلىالكتابةوتشيرلملكها".كصديقبابلمدينتهإلىتوجه

مردوكبذلكمُرْضياًدماء،إراكْهَدونبابلإحتلقورش

العظيم.

الطيم،الإلهمردوك:7قورشيقولاخرىنقوشوفي

أتونجهكنتلألي،نحويتميلالشريفةبابلشصدلوبجكل
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النيالآلهةكلفللَصذ،جوارحيبكللصلا!يومناًببه

11.قمبيزولديمععمرييطيلكيلمردوكمعى،أحضرتها

منطقهَفيالمكئشفةالنقوشلْعَولذلكممَابلفى

Behistumْالربهو*عظيمداريوسلسانعلىالعراكلِه

فدقولالنقوشوتتابعوالسماء".الأرضخلىَالذىأهورامازدا

لي!.لدمطيهاالأرضخلققدأهورامازداا!ن11

كانوالهاقورشفتحفبلبابلأهلأنذلك،منويتبين

لاسلَمالةإلاإللِهبالصلاهَقورشتوتجهوما،مردوكيعبدون

إنتشرتالوكْ!،هذافيالمدينهَ.إلىدخولهتسهلبغيةأهلها

فأصبح،اليهمردوكا!هضُثمانبعداهورامازدا،عبادة

اليهودالملَشددونخشيذلك،أجلمنعالملِأ.إلهاًاهورامازدا،

إلىمردوكضملْجربهَلأنأهورامازدا،إلىيهوهضئمأمرمن

فيعالقةتزاللا،مردوكبازالةانته!والتيإهورامازدا،

بابل.فيكانوامذأذهانهم

بعد،قبله793سنةوالميلادفبل445سنةبلِنما

الثانية،المصريدنلثورةArtaxerxesالأولارتحششلَالمحمع

لحكمها،النهرلِنبينمامنطقةإلىالفرسالأمراءأرسل

الذىمردوكلدهالإعئبارإعادةعلىالمجوسالكههَفشجّعوا

اليهودمنالعالًدينشجعواالوق!نفسوفيبأهورامازدا،دُمِجَ
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العالمي،الإلهلفكرةللئرويجوعزرانحميابينهمومن

.يهوهالمحليالإلهاسملحتالمنطقةشعوببينأهورامازدا،

دعوتهلنشرالميلادقبل445سنةنحمياجاء

مأدبهَفأقام،الفارسيةللدولةالمطلقالسياسيبلولاءالمشروطة

الغداء،تناولقبلجملِعأ،تطهّرواولِهودكط،واليوخمسينلمئهَ

"وكانالسواء.علىوالأسينيونالزرادشتدونيفعلكماتماماً،

فضلاًرجلأ،وخمسونمئةوالولاةالبهودمنهاندنىعلى

17(.)نحم!ا:حولنا"الأخرىالأمممنإليناالاَتينعن

بالدعوةاليهودلإقناعنحمياجهودمنالرغمعلى

فيبقواالندنالأصليوّن،السكانرفضفقدالمقنّعة،،الجديدة

تمردهممنوخوفاًالجديدهَالتعليميهودا،وجبالالسامرة

لهمأرسلفلدَد،الفرسأعداء،للمصريينوانضمامهم

الكاهن،'عزراربيبه،لحكمهالرابعهَالسنهَفيأرتح!ئسمئا

فيالمذكورهَمهمدهبئعليماتمزوّداًالاهالجدلِدالدينلتعليمهم

!ل!هيأصراالأن1:العاشرةوالفقرة،السابعالاصحاحعزرا

إسرانيلوليطمبهاوالصلالربشريعةلطلببالتفصيل

وفضاة!.فريضةً

عزراجاءفريضهَالِهَ:نفسهمنلِنبثقوالسؤال

به؟.جاءقانونوأيليعلمها؟
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العائدلِنالمسبيينلهؤلاءيكونانالمفترضمنأليس

يذعون؟.كماخل!سنةلألفوشرلِعتهمقانونهم

،موجودةكان!لو،موسىشريعةهؤلاءنسيهل

السبي؟دبل،بالفعل

بحاجهْعزراكانفهل،موجودةالشريعةهذهكانتفلو

جديدهَ؟.شريعةًلتعليمهم

وجودهاثناءاستنباطهمنالجديدةالشريعةهذهأوليست

مامخزونمنواكلَباسهالفارسيةبالأفكارتأثرهبعدالسبيفي

لِخلَلطودينيّهْوفلسفيهَفكرتِهَومكشمباتوتقاليدعادا!منفيها

بالواكَع؟.الوهمفيها

قرأعزراأننحمياسفرمنالثامنالاصحاحفيجاء

وفىالعَراءة،وأفهمهمالمعنىوفشرببحانالشريعهَكتابمن

المظلىعيدلإقامهَالجب!إلىالعودهَمنهمطلبالتالياليوم

معمولاًيزاللاالذى)ألِلول(السابعالشهرفيبهوالإحلَف!

الإصحاحفىذلكعزراولِذكرإسرائدل.في،اليومحلْىبه،

معالسبىمنالراج!نإسرائيلبنووأكله"...:السادس

ألربليطلبواالأرضأممرجاسةمنإليهانفصلواالذينجمع

الربلأنبفرحأيامسبعةالفطيربمدوعملوا،إسرائيلإله
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عملفيأيديهملتقويةنحوهمأشورملكدليوحولفزحهم

11.اسرلإلبلإلهاللة،بيت

ذكركمااليهوديةإلىالتحولىالىاليهوديحتاجلماذا

ذلك؟.قبليهودأيكونوااولمعزراأ

وكْداهورامازدا،إلاليسهذا،،يهوهأنهذاشِبتألا

؟.وموقعهإسمهوتغيّرعنهالفناعأسمقِطَ

كتابعنمحرّفةنسخةأولسِ!هذا،،الشريعةوكتاب

أضافوقدالمقذس،الزرادشتيينكئابVendidadالفنديداد

شاءمابمعناهيلْصزفوأن،يضيفأنلهشاءماعزراابيه

وَصُورٍجديدةومعانيجديببوج!يُظْهرههووها،التصرفله

الىوالعودةبلخلاصالمسبيينهؤلاءوأحلاممشاعرتوافق

اغتصابهاوأسسَمهلوافاستغلوهاوآباءهمحضنتهمالتيالديار

وامتلاكها؟

كتابهوعزرا،فيهقرأالذىهذا،،الشريعةكتاب

كَبلأربعمايةسنةحواليعزراكتبهالذىالبابليهَ،التوراة

الطاهرةوغيرالطاهرةالتكوينسفرفحيواناتالميلاد،

فيفكرهاوردقدوحزقي!اللاولِينسفرىفيأيضأالمذكورة

وشروطالتطايرشعائركنلك،،Vendidadالفنديدادكئاب

الخمسةالأسفارفيالئوراةكلَابأوردهاالئيالذبائحتقديم
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عناليهوداقتبسهازرادشئيةشعائرفهي،لموسىالمنسوبهْ

بينهمومن،منهمالأسينيينخاصة،بلادهمفيوطئقوهاالفرس

تغطيسإلىيلجأونكانواالندنمنوغيرهالمعمدانيوحنا

يزاللا،بعدهمومن،تطهيرهمقصدالأنهرفيالناس

يمارسكانوالذىللتطهرالعمادطقسيمارسونالمسيحيون

لاوالذيالإنسانيهَللحضارهَالأولىالعصورمنذالهنودعند

التطهر.قصدعندهميمارسيزال

فيعزراألمحامهاالتيالمظ!عدِدإحتفالالَااقكما

هذاالأياتريم".11الزرادشتيهالأعياداحتفالاتهيالسابعالشهر

مع،الزرادشتيةبلثنائيةتقولاليهوديهَالديانهَأنألىبالإضافة

لاأوالمَدرةلِملكلاإلههوالتورالَيا!هأنهو،بسيطفارق

!مىم!هوالشيطانأَنإذالشر.إلهضدّإسئعمالهايريد

لملماذاأولِستطع،لملماذالْقولأناللَوراةترلِدولااللهأمر

بأنتقولالزرادش!يهأنحينفيتمرّده!انهاءالإلههذابرد

لد4إرادهَولاغيرهدونللاطسانمتروكوالشرالخيرامر

إ..الناسمنذلكإلغاءفي،والنورالظلمةوالخير،الشرخلق

يشماعل،الخلقسلطةحصريةفيالتناقضهذاامام

قبلو.34127بينعاشالذياليونانيالفيلسوفأببقور

بللميةتكونانيجباللذةانإلىيدعوكانوالذيالمدحد،
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،القدرةكليّالإلهكانإذا11:فيقولالفضائلولَطبيقالروح

الإلههذاكانإذااما؟العلمفيالشريوجدفلماذاالخيروكليّ

يكونالح!هذهوفييستطيعولاالشرعلىالعَضاءيريد

.والعبادةالتليهيسدحقلاوبالتاليالقثرة،كلّيوغيرعاجزأ

شريراًيكونالح!،هذهوفيلِريد،ولايستطعِأنهوأما

ولايستطيعلاأنهوأما!ضحاياهبعذابيلالذذسادئِأوشلِطانأ

يريدأنهوأمافلِه.العبادرأىمعكلّباًيتنافىأمروهذايريد

هوومنإذن،الشرألَىأينمنالسؤالفيبقىولِستطيع

مفاعلِله؟.عنالمسؤول

اليهود،بهتأثرالذىأبيقور!ولعلىالزرادشتيونيردّ

ىأوالنور،الظلمةوالخير،الشرخالىَهواللهإنفيمَولون

وعلى،الفعلفىالمتكاملة،الشكلفيالمتناقضةالئنائلِة

معنىلاالشربدونإذ،والفعلالشكلفيلِتمَبلهاانالإنسان

وجودلاالظلمةوبدون،للحياةمعنىلاالموتوبدونللخير،

الندَلِضينبوجوديكونوالتكاملالضد،يكونالضدفمن.للنور

هوالخيرإن11اوغسطينوسالفديسويفولسواء.حدعلى

11.للخيراننفاءهوالشرووجودللشر.إنتفاء

فمنبها.سِممحلملأنهالأخطاءعنيسامحلافالثه

لاوالإضطرابا!والأمراضفالخطايايُصالِحُه.الخطأيرلَكب
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هوالذىالإنسانبتصرفاتمرلَبطةفهيبها؟للخلقعلاقة

إلغاءها.وبالتليولَجنّبهاوتعديلهاإصلاحهالِسئطيعالذيوحده

الخالقمنمُرسذوغيرهمالبهوديعتقدكمالبسفلمرض

لشروطالإنسانإدراكعدمعنناتبئهووإنما،المخلوقلعقاب

ولدلكلنفسهمعرفدهشموليةعدموعنوالحلِاةالمحمحة

لد4علاقةفلاالآخر،الإنسانمعالشرارتكابوأما.الشروط

ندمبعد،اليهأسيءالذىمنالغفرانيأتيوإنمابلغفران،

الحكمةكتبأحدفيجاءوقد.والتعويضوالإعتذارالمحسيء

واليونانيةالهرمسلِةبالفلسفةتأثرواالذينالدروزللموحّدين

غيموحمإن11ّالتفكيرهذايطابقماوالهندوسيهَوالمصرية

منطاعةملكهفييزيدلاديلأشكم،صمنزّهجمادتكم،!

أعمالكموإنما،!ماهمنمصيةملكهمنينقصولااطاعه،

سيءمنفهوزملألكمفىسوءٍمنبصببكمفمالبكم،أٍنرذ

11.أعمالكم

والبراكينالزلازلمل!الطبيعيةللكوارثبالنسبهَأما

عنهااخذالتيالهنثوسية،الدمليمفإنوالأعاصير

انْاذالكائنالَا،لْصرفالَاعنناتجةانهافلَدَولالزرادشلَلِون،

جميعئطلقهاالتيوالظلمالألموصرخاتتأوهالَاجملِع
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إليهتعودثمالكونهذامنمامكانفىتجتمعفإنها،الكائنات

.زلزالأوإعصارأوبركانبشكلمنتقمة

المتديّنالدالودىالفيلسوفلِعَولجاءماكلعلىبناء

1".2-زوروات Watالمشتركةالمسائلمنالكثلِراهنك

11.بينهماالفصليمكنولاوالزرادشلَياليهودىاللاهولْينبين

ابيهادعتالتيالألوههْمفاهيمفيالوحدهَهذه

الفكرانلَشارخصمنالسياسئِهَالسيطرةقصدالزرادشتيهَ

دامتماأرلَحششتا،أودارلِوساوقورشتقلقلم،الديني

فأهورامازداواحد.ابيهاوالتوجهمُطاعةالفارسيهَالدولهَقوانين

الخيراله،والظلمةالنورإلههولِهوه،فأصبحاسمهتغيّروا!ن

يحلوا.لكىاشعيا:لِدَولكماوالأرضالسموا!خالقوالشر،

الربانا.غبريلبسأنمؤبهاومنالشمسهشرقمن

وخالىَالس!صلألع،الظلمةوخالقالنورمصورآخر،ولبس

6-7(.45:)أشعا11.هذهكلصلألعالربأناالشر.

عبادهَانتشرتاهوارمازدا،بالإلهمردوكالإلهدمجبعد

كلفيالاَلهة،لجميعالموحّدالرمزوهى،الشمسإلهةالميترا،

لِهوهأنالزرادشلَيهَواعتبرت،الفارسيللحكمالخاضعةالبلاد

ومساعدتهمكحلفاءأتباعهمعاملةلِجبوباللَاليجلِّدحليف

معدلةبطريقةوا!نالزرادشلَهَمنتبنوهااللَيمفاهيمهملنشر



الل،الكنعانىالإلهمحلّفلسطينفييهوهأثب!وبذلكومكيّفه،

مسحتحيثأيلببتإله!أنا:التكوينسفرفيجاءلماطبيقأ

.):)r(3)تكويننذراً"ليونذرتعمودأ،

هيرودتساليونانيالمؤرخأنالىالإشارةتجدر

قبل048fro-سنةبينعاشالذياللَاريخبأبيالملفَب

يأتلمكمالمختارشعبهوعنيهوهعنشيئاًلِذكرلمالميلاد،

ددلِكونانالمفترض،أورشليمفيلهمزعومهبكلذكرعلى

كبل516العامفيأىسنةأربعينبحواليذلكقبلبناؤهلْغ

فلسطلِنبهتأثرتكتقليد،الختانذكرأنهحلِنفيالميلاد،

لها.المجاورةوالمنطقة

الوقتذلكفيالرائجةالفارسيهْوالتقاليدالعادا!بلِن

الجثثلمسعنالابتعادبهاوأخذواال!هودبهالَأثروال!ي

محفورةقبورفيموتاهميدفنونكانوا،لذلكنجسةً،باعئبارها

اخذوااليهودأنكمالللَربهَ.الجثثلَلويثخشيةالصخرفي

يُفْرضكانإذ،الميتدفنأثناءالطهارةقوانينالزرادشتيةعن

التَنجس.خوفالجثةعنخطوةئلاثدنالابلَعادالمشيَعينعلى

بهمتأثرواكمامنها،لِخرجشيءاىملا!سةيلَجنّبونوكانوا

الولادهَ،وبعدالحلِضفئرةأثناءالمراةبنجاسةيختصبما

وظيفةأيةلَسقمهاأوالهيكلإلىدخولهايحرمونمللهموكانوا
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مهنةالمجوسالكهنةعناليهودالكهنةئوارثكمادينيهَ.

بالاغئسالالتطهرعنهمنمَلواكما،باللَوارثالمحصورةالكهانة

ناإذالعادهَ،بهذهاليهوداحتفظوقدبكر،عجلةرمادبماء

رمادبحفظيقضيMishnahالميشناكتابفيالدينيال!قليد

الهيكل.باحةمدخلفييوضعمقذسإناءفيحمراءعجلة

منذحفظها،لَئمقدحمراءعجلاتشمعرمادأنالكتابويذكر

بعد07سنهْالئانيللهيكلالرومانتدميروحىَموسىزمن

جرنبوضعالمسيحيينعادةولعلتلِطس.يدعلىالميلاد

المصقونبهليتطهرالكنائسمدخليمينعلىالمقدسللماء

ولكن،سبقهمومناليهودعنمأخوذة،الكنيسةدخولهملدى

فهوالحمراء،العجلةرمادمنالماءهذايخلوإذمعد!ل،بشكل

غبر.لاالكاهنعليهصلّىنقيُّماء

طفسمنالأولاليومفيالمصفلِن،ترميدوعادهَ

هذامشتقاتمنهيالمسلِحدهَ،الطوائفبعضعندالصلِام

الصلدبإشارةرسمإلىالكاثوليكيالكاهنيعمداذالطقس

انكإنسانيالَذكّرقائلاً:"المؤمنينجبههْعلىالرماد،بواسطة

العنصرةعيدأنكماتعود".الترابوإلىالترابمن

Pentecostمنيومأخمسينبعدالمسيحدونبهلِحتفلالذكط

بعداليهودبهيحتفلالذىالشافولَا"11عيدنفسههو،الفصحعلِد
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اللاويينسفرفيجاءلماتطبيقأالفصحعيدمنيومأخمسلِن

يوماً،خمسينالسبثفمنلكمتحسبونائم2:أ-أ235:

محفلاًعنهأليومذلكفىوتنادون...للربنفدمةتقرّبونثم

11.أجيالكمجعيعفيدهريةفريضةًلكم...يكونمقدساً

الزرادشئيةوالطعَوسالشعالْرأساسفيوهىالنارأما

وتَغُذىالهداكلداخلمشتعلةإبدَاءهافيجب،الشمستص!لأنها

،المكسورةللكاوعيبكلمنالخاليةالأضاحيودهنبشحم

على،صلبهحينيسوعساقاتُكْسَرأَلاالصدفةمنوليس

حينفيجمعاء،البشريهْعنالمقدّمةالضحيّهَأنهاعتبار

أحدذبحعادةلَزالولاجانبلِه.إلىالمصلوبينسلِالَانكُسرت

اساساتهافياوالبناءالحث!يثةالبدوتعلْبهَعلىالحيوانات

والفلسطشِي.والسورياللبنانيالرلِففىموجودة

مشتعلةالنارإبقاءفكرةالزرادشتيهْعناللِهوداخذلقد

البشركط،الجنسهادية،الشمسأشعةتمل!النيالهياكلداخل

الذيالمينورا"11اللهِبالسباعيبالشمعدانفملاّلوها،العالمونور

المسيحلِوناخذثمومنالدلِنية،ومجالسهمهياكلهميتصدّر

إضاءةوما؟العالمنورهوسِموعأنمعتبرينالفكرةهذهعنهم

أنويلاحظ.الشمسنورللَمثلِلتواليال!الكنائسفيالشموع

لونلدمل!اللونذهبيهْبزخرفاتوسطهافيتحاطالصلبان
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ألوجمنأولهمالفرسأنالب!عنيغفلولا.الشمسأشعة

لانالميلادقبلالثالثالألفمنإبتداءَالذهبيةالحلىاستعم!

الملَأججة.النارلهبلونإلىيرمزلونها

الزرادشلَيبيهوهاليهودتفزدالأزمنةلَواليمع

اليونانآلهةلأجلهوحاربواليهاٍبانتمائهموغالوا،الأصل

أولهببنوئهملِتفرَدونيزالونولا.والرومانوالمصريلِن

والعلماءاللاهوتييننكرانلِكنوألِّاًسواء.حبعلىله،بأبوتهم

الزرادشتيالفكرللَاثيرالمسيحيينمنالمتحمسينأواليهود

في،يكتشفالعقالنهيوالغطّلعَالمُلاحِظَفإناللِهودية،على

منالكثيروالمسلِحية،اليهوديةوالطدَوسالممارساتجميع

68)مونلَسكلِوويقولالزرادشتيالفكر i1755-الميلاد(بعدأ

الأولالمشرّعهوزرادشتا!ن11ااالقوانين"روحكئابهفي

11.طسانيةللاٍ

Lawrenceملزلورنسوالفيلسوفالعالملِنفيولا

كتابوهوالأفستا،ترجمالذىكمبردججامعةمنالملاأ3ءا

علىالزرادشتيهتأثيرمقالائه،جملِعفي،المقدسالزرادشتيين

البهوديهَ.

Aكينغالعالمويذكر )87 .C .W Kingالميلاد(بعدأ

وبفكرهَالزرالشديةالإلِمانبمفاهلِملأخذهماليهودعاقباللها!ن11
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المتقّدةالبحلِرةوبفكرةبالعرشالمحيطينبالملائكهَالإلِمان

هماوالنارالجنهَبانالدينرج!معرفةومع.والكبرلِتبالنار

بمااللَصريحعلىيجرؤونلافهم،الفارسيالفكرنتاجمن

أنفسهمهميؤمنواأندونبه،يبشزونمااصلعنيعرفونه

11.بذلك

إناليهودالعلماءغلاةبعضيمَولالمكابرهَفيومغالاة

السبيفىوجودهمفيألتاءمنهمتعقممنهمالفرس

نبوخذنصرإبنلمروداكبابلاهلبقتلذلكعلىولِستش!ون

أستير،،اليهوديةبالفتاةيستشهدونكما.اليهوديةلاعتنافه

M!و4مولرماكسويقول.العظيمقورشعلىوتأثيرها

Mullerفكرةعلىاطلاعأيسمهمقبللليهوديكنالم

حيثالمتقدةوالبحيرةوالجنةالاَخر،وأليوموالقابالثواب

المزاميرسفرفيوردماوكل.بموتلاوالدودتطفالاالنار

خامنةألجديدالعهدبضفيجاءوما،وحزقيالالرؤياوسفر

ألفكرتاثيربس!بدوتتالأسفارهذهانيئبتالرؤيا،سفرفى

الدكتوريقولالسياقهذاوفيكنّابها!.افكارعلىالفارسي

بانهمالإقرارلِمكنهمالمسلِحلِينمنققةا!ن11"3ء*ولِست

الفكرلتأثلِرالآخرواليومالبعثعنبمفهومهممدينون

الفارسي!.
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دبلألهَأولهيالزرادشتيهإن11تولِنبيالمؤرخلِالَول

هوزرادشتأنالباحثلِنبعضولِعتبر".عالميةوضعهْ

وإن،العادىالإنسانددرهَلِفو!كدبهمالأنوهمدهَشخصية

لاحقهَمراحلفيوُضِعت،إليهالمنسوبةالالَصصمنالكثير

زرادش!عظمهَتنفىلاالأقاولِلفإنذلك،معحلِالَه.من

بينماخاصة،لعصرهاللاحقهَالانسانيهَالحياةعلىأثركمعلم

الميلاد.بعدالسابعةالألفلِهَولغالِهَالملِلادقبلالأولىالألفية
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زلى/دشت

ا!أ،!و

Xanthosالليدىكزانتوسالفارسىالملكحكمقبل of

Lydiaعلىالقدماءالفرسالزرادشتيينملوكمنأىيأ!لم

الأفستاالممَذسالزرادشتيينكتابلكنزرادش!،ذكر

الغاتاللَعاليمهالمتضمنلزرادشت،طهـالمنسوب3ء7كاأ

GathasللَعاليمالمشابهةVedas،عنلِحكيالهندلِهَ،الفيدا

الكلَابينبلِناللَشابههذاوفلسفهَ.وحلِاة،،ولادةزرادش!

النفَادبعضجعلواخالفيّاً،فكرّيأوالفلِدا،الأفسماالمالَذسلِن

لزرادشتالمنسوبةالقصصمنالكتيربأنيقولوناللاهوسَن

فكزلِاًخلطاًلِسببمما،لحياتهلاحقةمراحلفىوُضِعَ!قد

ومكاناً.،وكلِفلِهَزماناَ،مولدهتوضيحفيالتباسإلىأدى

بشكلأثّركبيركمعلمزرادشتعظمهَينفيلاذلككل

كانالذياليونانيالفكربهلَأثرفقد،العالمىالفكرعلىفع!

ومتضلّعاًالرياضيا!بعلوممقماًفلكلِاًوعالماًفدلسوفاًيعدبره

فكانوااللِهوداماالحياهَ.علومسائرمنوملَملكاً،بالطب
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اصلومنمنهمواحداًالسبيفيوجودهمأثناءيعتبرونه

فيوُلِدَوقدBaruchباروخهوإسمهأنمذجمنلِهودى

نبلِلةٍكطوتيهْعائلةمنوأبيهودلِّهأمّمنالميديةالأرض

بإسمتُعرفوالتيواللَنبؤوالطبالثنجيمتمارسكانلَا

،اليهودىللإدعاءإثباتأييوجدولاالنار.عبدةأوالمجوس

دمجوكبولهمالجديدبالدينتأترهمتبرلِربهارادواانهمسوى،

واحداً،إلهاًإلإلهانليصبحواحدبإلهوأهوامازدالِهوهالالهدن

الحكممنتقرّباًوذلكوجودهومكانتسميتهاخللفتوإن

بعدأما.يهوهإلىأهورامازدالضضهممسبمَةولْبرئةالفارسى

داعلِاًومتنبئاًساحراًواعتبروهفأنكروه،السبيمنعودلْهم

ذلك.منأكثرفلِهالمسيحيةلْرولم.الدينعنخارجاًوزنديقاً

بائدفيوالرسميةالممَدسنهَاللغةوهيالأفستالغةبقيت

الأولخسروالساسانيالملكاستعمالهاأبطلأَنإلىفارس

الزرادشتيالمذهباتباعوحاربالميلاد،بعد531-957()

الميلادقبل331سنةفارسبلادالمعَدونيالإسكندرإحتلَولما

كضىلاحعَة،مرحلةفيثمالأفستا،كبَمنالكئيردمّر

الفارسية.للبلادإحتد!ملدىمنهابعَيماعلىالمسلمون

يفلَحأنقبللدبانتهبالدعوةبدازرادشتأنّالمؤكدمن

وحسبماالميلاد.دبل055سنةالم!دلِةالبلادالعظيمكسرى
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11زرادشتزورسترهيكلكتابهفيPetrovبتروفيقوله

كانتالزرادشتلِةالعادا!بأنالأنلَرتن!،علىالموضوع

الاسكندرإحتل!قبلايالميلاد،قبله88عاممنتشرة

ويعَولعاماً.وخمسلِنوثمانيةبمئتينفارسلبلاطالمقدوني

اربعينعمرهوكانالزرادشتيهاعلْنىَخوارزمملكأنايضاً

62سنةولدقدزرادش!أنيعنىوهذاسنة. Aالميلارر،دبل

عاماً.وسبعينسبعةعمرعنالميلادقبله51سنةومات

الباحثلِنبعضفإنGathasالغالَاتعليمإلىبالإستناد

بأنلِقول71113ميلزالعالمملر،الغربييناللاهوتيين

دبل007-009بينالمملَدهَالفترةفيولدقدزرادشت

Maryبويسماركطالدكتورهالطحبنفىالمحلاد. Boyce

بوذاميلادقبلأكطللم!لاد،الأولالألفقبلولدأنهتعتبر

لاوولادةوقبلالميلاد،قبلهه.سنةالمولودلِنوكونفوش!وس

-Loaتسو Tseالميلارر.دبل006سنة

لايرلْبوسدلِوجدِنيذكرهحسبمازرادش!،إسمأما

Diogenes Laertiusالميلادىالئالثالدَرنفيعاشالذى

نبييعنيالذىZoroasterزوريسلْراليونانيةفييعنيبأنه

لقهةرسولاًنبياًاوأوإلهاَتعنيزرادشتفكلمة.النجوم

ولادتهعنرُويتالتيالقصصمناهورامازدا.ولدهميترا
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حُبلِتْعذراءمنولدزرادشتأنالدراساتسائربهاوأخذ!

ولَقوللإخصابها.نفسهمنفدضاًأرسلسماوكط،إلهمنبه

هيفوفيلزوجتهأهورامازداالإلهمجامعةأئناءانهالأسطورة

Hvovi'معدّةمنّيهمن)خلايا(بذورئلائهَالملائكةسرق

عام.الفوالآخرالواحدبينيفصلمخفصين،ثلاثةلانجاب

ولَفلْحوالمكانالزمانولِمحىالعالمليخفصسيظهروآخرهم

المخفصين،للناسالأبديهَالسعادةكم!منجدلِدةمرحلة

وفامKayansihالمعَدسّهكيانسيبحيرهَفيوألقوها

iiiiqًوودغودفااغشم!ولدىالبذور.هذهبحراسةملاكا

وق!م!لهاوظهرمياههااهتزت،البحيرةمباهفيالعذراء

المنلَظر.المخلّصوسلَلِدينالقدسالروحمنبكحُبِلَلقدلها:

فيهتحتفلالذىاليومفي،الأولكانون2هففيكان،وهكذا

بانتق!المتمئ!الميترا،بعيديجاورهاومنالفارسيةالشعوب

والاشراقالتوفجمرحلةإلىالخمودمرحلةمنالشمس

إلىبعدفيما،المسيحيةعمدتوقد.زرادش!ولدوالشعشعانية

ولدأنهالمفترض،الناصرىيسوعميلادبعيدالعيدهذاإبدال

من765او975سنهْفىأيلولمنوالعشرينالخامسفي

فيجاءفقدسوريهْ.علىكرينيوسولالِهْزمنعلىرومابناء

يحرسونمتبذونرُعاةالكورةتلكفي3وكانلوكَا:إنجيل



الريففيفالثبدّى8:2(.)لوقارجمتهم".علىألليلحراسات

الربيعأواخرفيلِنتقلونالرعاةأنيعنيواللبنانيالفلسطينى

فيكونون،الفلاةأيالباللِهْإلىبمَطعانهمالصيفأواخروإلى

للروائحلَجنّباًالقرىعنويبتعدون،المراعىمنقربأأكثر

منها.المنبعثة

جذعالىالمخاض"فاجاءهاالمَرآن:فيجاءوقد

منفناداهامنسياً.نسياًوكنتهذافبلمِثَليئنىقالتالنخلة

لهجذعإليكهزيسرّيأ.تحتكرلهكجكلقدتحزنيألاّتحتها

22-24(.)مرلِمجتباً".رُطباًعبكنُسْفِطُالنخلة

الصيف.أواخرفيإلاّثمرهشِضجلاالنخيلفشجر

فصلاواخرفيلَمَتكَديسوعولادةأنّإلىآخرإثباتوهذا

الصيف.

أنليثبتعل!بصو!ضحكزرادشتولادةلدى

اللهخلقمنجزءلأنهاجيّدةهيالماديةالحياةالىالولادة

نشرمنلمنعهاستمالتهحاولالشيطانأثالمَصةوتقولالجبذ.

يافعاًكانإذبالموتهددهذلك،علىإصرارهولدىتعللِمه،

الحقيقةوقولالحكمةحبعلىزرادشتلَرعرعشَسّكه.كَبل

منزلفىبقيلكونهاللثافة،منعاليةدرجةعلىيكنلموا!ن

يلَأملسنواتعشرلمدةالصحراءفيبعدهااعتزلحتىوالديه

51



فيفجراً،اغشماله،وألداء.والخلقالطبيعهَأسرارفيخدها

فطرمنمحضّراًكوباًوأعطاهالملائكةأحدلهظهرالنهر

Amanitaالقسطر Muscariaالهلوسةيسببفطزوهو

أهورامازداالإلهبحضرةنفسهرأىشرب،ولماوالهندان،

Ahura Mazdaملائكةبستةمحاطاًعلإ،جبلقمةعلى

Amesha Spentas.الحكمهَزرادشتأهورامازدافعقم

له.نتياًوأطلقه

شديدةًمعارضهَلافتاللَيللدعوةزرادستاستجاب

الزرادشلْيهَالأ3!93!أطالملكاعتنقولماالتعَليديين.من

تح!الكائنهْالبلدانجملِععمّلَاالتيتعللِمهنشرفيساعده

الفارسية.السيطرة

نفسهثئتانبعداذ،حياتهفيزرادشتيتعففلم

كان!نساء،ثلاثمنتزوجVishtaspaالملكقصرفي

يسافحكانانهالروالِاتبعضوتدَول.الملكوزلِرإبنهَإحداهن

المسافحةالزرادشتيونويبرربناثه.إحدىكذلكالسبعأخوالْه

وذلك،بينهمفيماالأخوةمسافحهَوبلِنوأخوالَهوبنالَهالأببلِن

حفظبغ!ةاخوالْهم،معولكبناءلأبنائها،حواءبمسافحهْتشبّهاً

لكنتهيهوذامسافحةعزرالِبررلذلكومكاثرلْه.الجيذ،النسل

الرغمعلىاللِهود،غيرمناليهوديالْازواجلِبرركماثامار،

oV



اساسعلىالنسلحفظبغيةوذلك،لذلكالئثندةسفرمنعمن

يعقوببنالْامسافحةفإنكذلكلِهودى،هوالد!وددهْإبنأن

.الأسبابلنفسمبررةلوالدهن

باسمالمدحلّمَهَلَلكخاصهْ،لأسماء،تاريخدراسهَمن

الزرادشتية،اعتنىَالذىHystaspesأوVishtaspaالملك

سرجونزمنعلىبهامعمولأكانالديانةهذهمفاهيمأنيبدو

زرادشتدوروا!لْصرالميلاد.دبل715سنةالثانىالأكادي

فىوجمعهاالهندوسيةعنالمأخوذةالئعاللِمهذهلَوحلِدعلى

كبادوكيا،منطعَةفىللانتشارهلِأهامماالأفستا،هوواحدكلَاب

علىخاصبشكلأثرّتوالحيولْورانلِا،أرملِنيااكطأولاً،

وداني!،وأرميا،وعزرا،نحميا،أمث!مناليهودالمتنبئلِن

الزرادشتيهْالأفكارمنالكثيراق!بسواالذينوحزقلِ!...وأشعيا

إخفاءبغيةالئضليلمنوالكثلِر،التحريفمنشيءعلى

.اليهودىالدلِنفيوالنحلالاقتباسعلىالمؤئرةالشواهد

وتأسيسهزرادش!ولادةتارلِخدةفيالغموضهذا

لاكمامؤسسها،وجودينفِولمالدعوةنشريمنعلملدعوته

اللاحقة.الأديانعلىتأئلِرهاينفى
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فئر/دشتيّةبكوقنثطة

لدفا!علىأبو11

لَضادٍعلىلَوأميندوّتينالكونفىزرادش!رأى

خلىَالذىِبأهورامازداتتمتللهالخالقةالخير.روحدائم

الأكواناصبح!وعندمابها.التفكيرلمجردالعدممنالأكوان

بأهريمان،المتمللّةالشرروحلَدخّلت،المادىشكلهاعلى

الخلِرإلهبينوالصراع.الأرضمخلوثاتحداةلإفساد

عذابإلىسيؤدى،اهرلِمانالشرإلهنقلِضهوبدنأهورامازدا،

الخير،بانلَصارالمعركهَتنلَهىأنإلى،الأرضمخلوقا!

رايةتح!سعادهَوديمومهَبسلامالعالمويعيشالزمانفيزول

.وحدهامازداأهور

أوجدأنالخير،لمعاكسهَأهريمانتدخلنتيجةمن

.الانسانلَعاسهَفكانتالرغائبأوجدثم،الموتفأحدثالزمان

كانواالفرسفإنالشرإلهمحدنَاتمنهوالموتأدقوبما

اهلَموالذلك.نجسمننجساًباعلَبارهالمد!ملامسهَلِدجنبون

لَحفلهالأنصخرلِهَدبورفيالأمواتودفنوالدطهّربالنظافهَ
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المصلوبتركلِمنعونكانواكماوينجّسه.الأرضترابيُفْسِدُ

بهذهالبهودأخذوقدالهواء.لِفسدلئلاالشمسغلِاببعدمعلّقاً

ليس،الشمسغياببعدالصليبعنيسوعأنزللذلك،العادات

معلّقاًإبقاءهلأنبللِقولون،كماسبلَايومهواللَلياليوملأن

الهواء.لُفْسِدُاللَاليلللِومالصلبِعلى

وأهرلِمان،مازدااهورابلِنالكونيّهَالمعركةبنئلِجهْ

ويثابالخيرإلهسينلَصر،رؤياهفييوحناعنهااخذاللَي

لُلقونأوالشرّألَباعيُفنىبينما،السعيدةالأبديهَبالحياةأتباعه

تطفألاالنارحيث،اللاهوتييوحنارؤياجهنمفيالأبدإلى

الزرادشلَي،المعتمَدعنالمنقولةالصورةبهذه.يمو!لاوالدود

نفبهأثناءكئبهالذىالرؤلِاكتابفياللاهوتييوحناعنهاعبَر

بدنللخلافسبباًكانالكلَابهذا.بطمسجزيرهَإلى

وخمسمايةالفمنلأكثراسلْمرالذى،المسيحييناللاهوتبين

كتاباًفيهيرونالمسيحيينبعضيزاللاوالذىكتابتهبعدسنهَ

منبالخوفوالإيمان،بالهلوسةالخي!لِختلطحيثمشبوهاً،

فالبعض،المسيحياللاهوتعلماءوانقسمالقالر.الدموىالإله

المحبةتعالبممعينسجملالأنهالكلَاببهذايقبللامنهم

المتشددالاَخروالبعض،يسوعبهابشّراللَيوالفداءواللَسامح

والإدفنلْستكالبروتسلَانت،الدوراتيةالمسيحيهَبجذوروالمؤمن
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حصولبقربالمبشرينمنفلكهمفىيدورومن،يهوهوشهود

الشرألَباعبينستنشباللَيالكونيّه،المعركةاهرمجدون،

سيعيدالذى،واتباعهللمسيحفيهاالغلبةوستكونالخيروأتباع

الأبد.الىولِسيذهمالبهودشتاتجمعبعدلإسرائيلالملك

بهاأخذتكذلكالثنائلِهَ،الخلقبنظرةاليهودآمن

الكتابالىوضمّهالرؤيابسفرالإعلَرافبعدخاصةالمسيحية

فىجاءلمائصدلِقاًالشرخلقوزرالخالقفَحُمرَ،المقدس

ال!رمصدرآخر.ولسا!ربأنا11أشعيالسانعلىالتوراهَ

كلصلألعالربأ.لاالشر.وخالقالسمصلألع.الظلمةوخالق

)أشعباء45:7(.115.هذ

اللَيالخيرروحإفسادالزرادشتيهَفيالشرهدف

لأنهخيرفهوخلعَهمنهوالعالمأنّوبماأهورامازدا،أوجدها

فقال:النظريةبهذهروسوجكجانآمنوقدخيّر.أصلمن

11.المجتمعيفسدهثمبطبيغهخيزاًيُولدالاسمانإن

انترىاللَيالمسيحيهَتعاليممعيلَناكضالمفهومهذا

الأصلبةالخطلِئهَوفكرةالدمار.ويسلَحىَبأصلهشريرالعلم

الانسانعذابأساسفيهي،الانسانيللخلقالملازمة

وموته.ومرضه
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الأخلاقيالخيارعلىفارتكزتالزرادشتيهَالتعاليمأما

يرسم،والكلماتوالأفكارالأعملخصفمنطسان.للاٍالحز

فولتيرأعْجِبَوددوا!خرة،الدنيافيحداتهمصيرالإنسان

Voltaireامتعْ:فقالالمبدأبهذاالفرنسيةالثورهَفدلسوف+

11.وصهخيرهمنلانتاكدبصالفيامص

عملبأىالإلَيانمنالمؤمنلَمنعالزرادشلْيهْفالتعاليم

حلماًأحدهمحلمأنحدثفإذابه.الئفكيرمنحتىأوشرير

ومعه،جارهيألَيأنالصباحعندفعليه،جارهإلىفيهيسيء

الحلم.أثناءإليهأساءلأنهوالغفرانالسماحمنهفيطلبهثية،

لأنهالكنب،،المؤمنلِرتكبهاالتيالكبائرمنانكما

الغاتاكتابفيالمذكورةالتعاليمأوص!كماالشر،أصل

Gathasَمنعتلذلكبمشاعرهاوالاحساسبالحلِواناتبلرافه

لِعنيذبحهاأوقاللهالأنأكلهابغيةكَلالهاأوالحيواناتذبح

أهورامازدا.لهاوهبهاالتيالحلِاةنعمهَفيحعَهاإنكار

الزرادشتي:للمؤمنالمُلزمةالوصاياومن

عمل.بأىالقياموبعداليوميةالجسدنظافهْأ-

يوماً.أربعينولمذةيومياًالمولودغسل2-

يوماًاربعينولمدةالحيضفترهَأثناءالنساءاعتزال3-

.الولادةبعد
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فتراتفيإلآونهارألبلأالممَدّسالزنارإرتداءإللَزام4-

الإغنسال.

يتمنطقونفراحوا،الطريقةبهذهالمتشددوناليهودأخذلذلك

لنفسك!إعلالشريعهْ:بتطبيقلدئزامإئباتاًمذوأبة،بأحزمهَ

(12'2:1)شَنيةئوبك"أطرافأربعةعىجداثل

أفرادهابلِنفقطوالزواجالجماعةعرقبنقاءالاحتفاظ5-

ادشلَيين.الزر

العرقنعَاءعلىالإبقاءعلىاللِهوديةالشريعهَتعاليمشددتوقد

اللَشددمنالرغموعلىاليهود.غيرمنالزواجبعدماليهودى

ويوسف،ابراهيمبناسماعيليلئزمفلمالزواجعنصريةفي

بهذهوغيرهموغيرهموسلبمانوداودموسىثملِعقوبإبن

الضعفاء.ليطبفَهاالأقوياءيستهاوالقوانلِنفلشرائعالوصبة،.

تذكركذلك.الطقسيةوالشعائرالإحلَفالاتفيالمشاركة6-

قبورهم.زيارةفيوالمشاركةالأموات

.المقاماتوأصحابالشيوخاحترام-7

غيرعنأوقصدعنالمرلَكبةالأخطاءعنالتكفير8-

قصد.

والمواثيق.العهوداحلَرام9-
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ظ!تلخ/مظلىيخ

غلي!فتّفو،مكفّقةكذبةقماريخ!!/بئ

لبىظبرتظلبىليوق

لَارلِخٌأومخطوطا!ألِّهَالبابلى،السبىكبللللِهوديكنلم

ذُكِرَومابها.مزواالتيالأماكنفيتنقّلهمحركةيثبَمكتوبٌ

منأكئرلسِ!،التوراةومنهاالمقذسة،كتبهميُسغىمافي

التىالبلادحضارةلتالَليدالمسبلِينهؤلاءوأحلامتصؤرات

فيها.عاشوا

الخمسةللأسفاركاتبهوموسىبأنالمدداولوالادعاء

أنالمعقولمنلسِ!لأنهباطل،ادعاءٌهواللَوراة،أى،الأولى

دفنه،ومكان،مماتهلِوم،موسى،المزعومالكاتبيذكر،

رأسإلىنبو.جبلإلىمؤآبعرباتهنموسى"وصص

إلىجلعادمنالأرضالربفأراهارلحا.فبالةالد!الفسحه

لإبراهدمأ!سم!التىالأرضهيهذهالربلهولمح!دان...

بدنيكإباهاأرينكوقدأعليها.لنسلكقائلاًويقوبوإسحق

فيمؤآب،أرضفىموسىفماتتمر.لاهنكإلىولكتك

.اليومالىقبرهإنسانيعرفولمف!رببثمفابلالجواء،
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عنهنكلّولمماتحينسنةوعشرينمنةابنموسىوكان

A-(4)تثنيةنضارتهذهبتولا :)r.

لمالذىدفنهومكانموسىمو!ذكرعنوردماان

هذاكتبيومعزرا،أنعلىإثبات،اليومالىإنسانٌيعرفه

يومتعني"اليوموالى11.دفنهمكانعرفلمحدأحذيكنلمالسفر،

الآثاريينمنالكثيرحاولوددكاتبها.قبلمنالقصثهَكلَابهَ

عنلأريحا،المعَابلةالفسحةفينبو،جبلفيال!فتيشوالمنقبدِن

دونولكن،موسىدفنمكانعنالتوراةرولَهمايثبتأثرأى

الأرضفيالمكتشفاتأئبتتفقدذلكإلىبالإضافهَ.جدوى

عنبحرف!تهامأخوذةاللَوراتبةوحواءآدمقصةأنالعرا!ية،

كبلسثةألفيإلىيعودختماكتشفإذالسومرلِة،الحضارة

الشجرةجانبىوعلى،أفعىتحرسهاشجرةيُظهرالميلاد،

والأفعىالشجرةثمارإلىلِدهامذلَحاولوإمرأة،رجلصورة

المرأهَ.جانبإلى

اللَوراتلِهَالوقائععنالمدافعينبعضيذعيهمااعن

فرضذلكمنوالالَصدوتضليلاً،ايهامأإلاّليسإلهيةكحدَلِقة

فىالإتباتعاملضياعبعدبديلةكحعَائىَالوهميةالوقائعهذه

إثباتإلاّلها(عطيتالتيالإلهيةالصفةوما،الزمنغحاهب

القصد.لهذا
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والكتابةالكلاملأن،تكتبولاتتكلملاالإلطةفالعزّة

فخالقالمجدمعية.التعددبهْفياللَواصلوحاجا!صفاتمن

عديل،ولانظير،ولالهشريكلاالذىالأحد،الواحد،الأكوان

وذلكللكلا3يحتاجلافالمئوخدلغة.لأيَةيحتاجلاكفو"ولا

قصدالكتابةأوالحديثمعهبتبادلالذىالآخروجودلعدم

نوالَجمنناتجفهوالإلهىبالوحييسمّىماأما.التواصل

وهلوساتولَصؤراثأحلامنتيجهْأوالأمور،احدفيالتفكلِر

الدماغلِة.الدوبامينمادةإفرازغزارةشمببهاوإرهاصاقي

صورتكوّنإلىيؤدىما،أمرفىالدائمالتفكيرفإنوبالتالي

أوبالدرائييُعرفماوهذاالدماغيةالصفدحهَفيللحلول

والئىAlphaألفاالدماغيةالموجاتئسببهاوالتيبالظهورالْا،

فيأووالشرود،التخيرأثناءأوالنومائناءتظهرماغالباً

أتّوتيرتهازادتا!نوالئيالشديدهَ،المرضيةالحالات

الخلافةللئصوّراتالمُهَئئَةhetaتيتاموجاتلظهور

النجريدبة.وللناملات

انيثبينفلسطينلمنطقةالشعوبئاريخبمراجعة

لالكفيالجغرافياعلىلهاوجودلاالتوراةحداثاٍموالمحع

الألففيموجودلَينتكونالموالخليلسبعفبئرالزمنيهَ.الحقبة

إلىالعبرىالشعبلعَدومالتوراهَتفرضهكماالميلادفبلالثاني
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إبراهيمتنقَلسياقفيالمذكورهَوالمدن.كنعانأرض

،التوراةانيعنىوهذاالميلاد.قبلالأولالقرنفيلْموضعت

صُخحَتْقدعزرا،بداهاالتي،الأولىالخمسةأسفارهاخاصهَ،

للمبلاد.الأولالمَرنمنتصفبعدأيعليها،الاضافا!بعد

العشيرهَرئيسأوالملكبإبيملك،يختصبماأما

الزمنمنلِكفيمااسلَوطنودد،الأصلساميفهوالفلسطحني،

القرنفيهذاحصلوقدعليهافَيُشيَدالمنطقةبشعبللابدماج

فيأبراموجودكصئةترويهكماثبلهالميلادوليسقبلالخامس

لقتلىالمتحالفينالمذكورلِن،الخمسةالملوكإنكما.المنطقة

بددميرهااللَوراةتقولالتي،الميتالبحرمدنكذلكاليهود،

إلاهيماالأسماءهذهجمبعوعمورة،سدوممدينتيمل!

ولَدمبرهاالجغرافيا،علىلهاوجودلاوهملِّهلأسماءكلما!

لهايعودفلا،الحقيقةطمسبقصدامحاءهايعنىاللهيدعلى

عنها.التنقيبحدفيوجودهايثبتأثر

اليتوسية،ساليممدلِنةملك،صادقملكيقصهَأما

بأورشليم،بعدفيماعرفتالتي،الوقتنفسفيوكاهنها

لعومر،كدرعلىالمظفّرةعودتهبعدلإبرامالهدالِاوئعَديمه

فملكى.بابلفيكان!يوماليهوديهَالذاكرةرواسبمنفهي

شيئاً،عنهيعرفيكنلمالذىبيهوهإطلافألهعالفةلاصادق
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لاحقأدُمجالذىالالهمردوكدينعلىمجوسبأكانلأنه

تقّربألِهوه،بالههم،بدورهماليهوددمجهوالذىبأهورامازدا،

.الفرسللحكامواسترضاء

فيالعبادةطعَوسيمارسكانالمجوسيالكاهنهذا

إلىفبالاضافةالفارسى.للحكمالخاضعهَاليبّوسيّه،ساليمملينة

أنهأو،الشمسإلهجوبيلَر،ا!هأىمردوكلرعلِةخادمأته

وتعني4!2مم!حالبابليهَعنمأخوذةصادقفكلمةله،عبد

كمالَمامأجوبيلَر،عبدأو،الشمسعبدفهوجوبيتر،أوالشمس

الأمير...عبدربه،عبد،الملكعبد،اللهعبدالعربيةفينقول

القديم،الئشرلِعمعتماشياً،نفسهالودفيوالملك،الحاكمفهو

فيأيضاً،به،معمولأكانالأمروهذا..الملكهوالكاهنفإن

وكسرهالخمرتمَديمهأمابعد.فدماإسرائدلفيبهوعُمِلَمصر

فيماالمسيح!ةبهأخذ!،بابليوثنيطمَسفهولإبراهيمالخبز

الطمَوسعنبدورهالمأخوذالعمادبطقسأخذ!كمابعد،

أنهرضفافعلىالسنينآلافمنذتُمارسكانتاللَيالهندية

.اليومحتىتزالولاالهند،

هجرهَلتاريخالعاطفيالتورالْيلِنالمؤرخينتقديراعنّ

وذلكالمئبتهَ،غيرالأحداثبمصداكيةللإعتقاددفعهمالآباء

روايةفيجاءماتبنّوافقدعليهوبناء،المسبقةأفكارهملدعم
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التيبومباىمدينةأيامآخرحولتدورالدىLettenللِئين

.Vesuveفيزوفبركانرمادتح!للميلاد97سنةدُفنت

الصغيربلينيالرومانىالكاتبكَالهمابصحةأخذواانهمكما

2(Y'-'1بعدأأ)عاداتحولالرسائل!11كئابفيالميلاد

بسطاءعلىالواقعلفرضدعماًوذلكالقديمهَ،الأزمنهَوطعَوس

علىوهملِينأبط!فرضيريدونفاللَوراتيونالمؤمنلِن.

اوالنظريةالشواهدبعضعلىمعلْمدلِناللَارلِخيهْالحقلِعَهَ

فأبعد،تكذبانتريدكنثإذا11يقولالعاميوالمل!خلدَها،

11.امِتهُأوشاهدك

أوغاريتفيلوحةوخمسمايةالألفمكئشفا!جاع!

فى،وفلسطينسوريافيعظمىكنعانيةمملكةوجودلتثبت

الباعاصمتهاق.م.(24.الميلاد).قبلوالنصفالثانيةالألفية

Elba'وكانحلب،مدينةعنكللومتراًخمسبنحوالىتبعد

مدنأاللوحا!هذهذكرتكما.نسمةالف025حوالييسكنها

ومجدود"ح!ط3طولخيشكاه!302هازورملوقدلِمةكنعانلِة

Majedo!وساليموعكاِه؟دلمUrusalimaذكرتكذلك

اغفلالتيالكنعانيةالمدناقدميةيئب!ماوهذا.دمشقمدينة

اكْدميةينلأفضنلكلأنقصدعنذكرهاالتوراتيونالمؤرخون

قنطرةإكتشافحدثإلىبالاضافهَهذا،البلاد.هذهفىاليهود
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للافتاريخهايعوددمشىَ،فيالقديمهَ،الجوامعأحدتحت

تلّيفيNuziنوزىمكتشفاتأماالميلاد.قبلالثالث

ملكدهَقصوروجودفتئبت،الفراتعلىوماركطالحرلِرى

تاريخهايعود،مربعمترألف25مساحةلَغطّيأشورية

لداجونمعابدوجودوتشملالميلاد،كبلالثانىالمَرنلمنتصف

والنيالحيةالبشريةالأضاحيلهماتُدًدّمكانتحيثوعشتار

اسحقبابنهمحاولاًالتضحلِةبمقدميهاالتشبهإبراهيمأراد

هذهأدطكما.ملكارتأوعشلَاراوداجونولعله!هه،إرضاء

ذكرهاالتيالأسماءتلكمعتدطابىْأسماءذكر!قدالمكتشفات

وإسم،إبراملكلمةالمطابقEbrumمل!بعدفيمااللَوراسَون

Abramuواسملإبراهلِم،المطابقIsma- iluالمطابق

Da--uوإسملاسماعيل Dumواسمداود،لاسمالمطابق-Sa

.شاوللإسمالمطابقث!ولأ-ول

لَاريخيهَدامغبشكللَدحضالمدينةهذهمكدشفاتا!نّ

الملِلاد.كَبلالئانيالألففيتضتأنهاقالواالتيإبراهيمهجرة

المواقعأسماءمعوتطابقهاالئورات!ةالأسماءبعضوورود

يتوافقالاسمفأقدميهَ.الزمنفيابداًاسبقيتهاشِبتلاالجغرافية

التوراةفىالواردةوالأحداثالأسماءوما.الحدثأقدميةمع
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وهذا،والأحداثالأسماءمنقبلهاعماومأخوذةمُحدثةإلا

ال!وراة.لمصداقبهَاكبددحض

العادالْاوبمجريالَاالأسماءبتوارثالشعوبعاداتاق

إدعاءفإنهذاوعلىجيل،إلىجيلمنلَنلَقلالحيالَلِهْ

ألبامدينةمكتشفاررَبسببسقطالوجودلأسبمَيةالتورالْيين

Elbaسارةدفعفإنالدحضلهذاثباتاًواٍلأ!ةول.مارىومدينة

له،نسلحفظبغيةإبراهيمزوجهالمضاجعهَهاجرلخادمتها

كنالكنعانيةالهداكلعذارىاقإذ،قديمةكنعانلِهَعادةهو

اقكما.للهيكلخادماثإنجاببغيةالمقدسالبغاءيمارسن

لَعددلِمنعنوزىلوحا!إحدىفىالمنكورالزواجقانون

يُسمحفقط،عندها،إذالزوجهْ،عقمح!فيإلاالزوجاث

أنجبتحالوفي..الإنجاببغدهَالخالمهْبمضاجعهَللزوج

الإرثفإن،للإنجابالأصليةالزوجةعاتثمأولاً،الخادمهْ

لهذا،الخليلةأولاددونالأصليةالزوجةلإبنيكونانوالبركة

هاجر،خادمتهفطرد،الزمانفلكشريعهَلتطبيقإبراهيمعمد

لاينالكيعاماً،عثمرأربعةعمرهالبالغإسماجملولدهامع

إسحىَ،أخيهمعالإرثيتقاسملاولكيالبكرلأنهوالدهبركة

بعدالفراشفيسارهَ،سيدتهاهاجر،الخالمهْ،لَقاسملاوكي

اهلإلىرسالثهفيبولسدعوةوماالأخلِرة.هذهإنجاب
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اليهودىالنسلشسِدبهدفالعادةبهذهلل!ذكلِرإلآغلاطية

ألناهوس،تسم!نأسمتم11المنطقهَ:شعوببقيةعلىالمؤصل

الجاريةمنواحدإلفان،لإبراهيمكانأنّهمكتوبفلأنه

الجسد،حسبولملِدَالجاريةمنولدالذيلكنالحرّة.وأخرمن

هماهلالينلأنرمزذلكوكلفبالو!.الحرّةمنالذيافا

هوالذيللعوديةألوالدسيناءجبلمنأحدهما،العهدان

أورشليموأماسينا...جبلهىالصبّيةفىهاجرلأنهاجر،

أطْرد.الكنابيفولماذاولكن...حزةفهيأمئاهيالنيالطبا

11الحرّةابنمعالجاريةإبنيرثلالألهوابنهاالجارية

21-31(.:4)غلاطية

العربية،الدولبعضفيتلَوالىالعادةهذهلَزالولا

العرلِقهْالأشرافاسربعضأوالحاكمهَالأسرفيخاصتهْ

.الأنساب

والموضوعيةالتاريخيةالثبوتيةعدممنالرغمعلى

مسيحيينأمكانوايهوداًالتوراتيينفإنالتوراةواحداثلأسماء

بهيؤمنونإلهمنموعودهَكحقيقةبهايؤمنونفهم،أصوليين

لِؤمنونفإنّهموإلاوعود،منفبهاجاءمابئحمَلِىْوعدهملأنه

الوعدلهميحققلما!نالإلهبذاكايمانهمدونفيهاجاءبما

عجزاً.قصداًاو
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والانتماءالإيمانأساسهيالوعد،بنتوهي،فالتوراة

عندهم.

الأرضواملَلنالواعد؟ما!ولوحلَىلِنفذفالوعد

أرضبلاإلهعبادةمنأفضلهوإلهبلاالعبرلِةالدولهَوإقامهَ

دولة.ولا

الدينبلِنالشدلِدالأخالفىاللَباينمنالرغمعلى

يُقنعوااناستطاعوااليهودفإن،اليهوديوالدينالمسيحى

ونجحواوكتاباتهموأساطيرهمعاداتهممعظمبقبولالمسيحلِين

إنحتىاللَوراهَ،بقدسيهَالايمانعلىالمسيحيهَكَادهَحملفي

A(1أ-59)825هاكسليتوماسالبريطانيوالعالمالرخالهَ

استطاعواانهمهوللبهودإنجازأ!مإن11:وفاتهقبلوَل

المسيحيدنعلىيفرضواأنقرناًعشرثملأديةمناكئرطوال

11.وأساطيروأوهامخرافاتمنبهبؤمنونماجمبع

بندلِفيدالصددهذافيلمحالهمانذكرأنالمفيدومن

أقوىشنلالمقذسبالكنابالمسيحيينايمانإن11:غوريون

سنة0035الىنعودبارومةلفلسطدنالبهودلملكبةوثيفة
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/بخصر/كٌأمشرفى

ولملسنتههولممكثظصولمقع!تفّيىتولمبئلحقلقة/ق

لملد/باقيةنف!طفهىطهوربرت!/و/شصوصمته

وجودعزرا(أته)المفدرضالخروجسفركابَلِعحبر

منسيخلصهممدىواماإلهدهً،حظوةًمصر،فيإسرائيلبني

المناسبةباللحظهَمرهونفذلكلِالَولون،كما،العبوديةأرض

الذىمصرملكموتفلدى،الالهذلكمشيئةمعتتوافقالتى

لإبراهيميهوهوعديذكربل،إسمهالخروجسفرلِذكرلم

،الكثيرةالأبامتلكفى"وحدث.انقاذهمفيقررولِعقوبوإسحق

وصرخواالعودبةمنإسرائبلبنووننهّدماتمصرملكأن

معميثاقهفتذكّرأنينهماللَةفسمعالدودبةأجلمناللةإلى

2(.4-:223)خروج"ويصوبوإسحقابراهبم

شعبوأندنصراخفلولالِنسى!فهوليهوهعجباً

إ.لخلاصهمأسرعولمالاَبائهموعدهلَذكرلماإسرائلِل
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يوسفصادرلِوملإلههممصرفقراءلِصرخلملماذا

ياإلهلهمألسِ!له؟فباعوهاجوعهمواسئغل،وأملاكهمغدهم

؟.يتدخلولايسمعلاإلههمانأوترى؟

المطلق؟مصرسيدلِوسفكانيوممن،استعبدمن

ومسحعبدينمضطهدلِن،مظلوميناليهودكانهلثم

مصر؟فيوخائفين

فيتدههمأثناءيتذكّرونفكيف3،الجاباالجوابكانفإن

كتاالذيالسمكتذكرظافدا؟والسمكاللحمفدورسبناءصحراء

والبصلوالكرّاتوالبطيخوالفثاءمجلألاً"مصرفىناكله

:5(.11وألئوم")عدد

فدورعندجالسينكتاإذمصرأرضفىمتنا"ليتنا

3(.:أ6.)خروجونشبعخلهزاًناكلاللحم

فأمزبالنفصيلمصرإلىإسرائيلبنيقدومكيفيهَأما

فبلِع؟يهوهبمشلِئةألِضأتئمالقدومذلكلأنللكاتببالنسبةمهمْ

مصرإلىاخذوهاسماعيليينلتجّاريوسفأخاهميعقوبأولاد

أصابالذيالمَحطثمفوتلِفار،فرعونشرطةلرئيسوباعوه

إرسالعلىالأخيرهذافاجبرَيععَوبدبيلةشمكنهاالتيالمنطد4َ

عندآتهاأهرافيالمخزونالقمحلشراءطلبأمصرإلىأولاده

ارلَباطهيظهركيالإلهذلكمنبتدبلِرتئمفلككل،يوسف
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أخيهمإلىيعقوبأولادتعرّففلدىالمخلَار.بشعبهالحميم

لهمفق!،فعلتهمعلىنادمدنمنهالإعتذارحاولوا،باعوهالذي

أباجطنىوفداللةبلهناإلىأرسلنىمنأنتم!ليس:يوسف

مصر!)نكوينأرضكلّعلىومنسلّطابينهلكلّوسفدألفر!ن

5:8)iاللهأماشزأبىقصدتمأننم11:فيقوللِوسفيتابعثنم

25(.:ه.كئبراً".)تكوينشداًليحبىخبرأبهففصد

يدرِلمالسفرينكاتبأنالبساطةمنأوالمؤسفمن

وكأنهمفذكرهملِعقوب،لأبناءعمومةأبناءهمالاسماعيليينان

فعمرحسابأ،للزمنياخذأندون،للرقيقكديمةحرفةتخار

يخبرهمأولملِعدَوب.عمهمأولادلعمرممَارباسماعيلاولاد

إبنهامعهاجرلجاريتهإبراهحِجدْهطردقصهَيعقوبوالدهم

مجالسهمفيالبدويلَسلىبماذاالصحراء؟فيلشِهاإسماعيل

ذلكإلىبالاضافةالأخبار؟هذهبمل!أوليسيجلْمعون،عندما

بروابطويتفاخرونالأنساببعلمكثيرأيهتمّونالبدوفإن

اولادهلِحذثولمعمومتهاولاديعقوبينسىفكيف،القربى

عنهم؟

أباًأصبحأنهيقولالذىيوسفأنايضأالغرابهَ،من

الجديدالفرعوقيعرفهلا،بيدهكلّمتسفطاًالىوسيذاًللفرعون

!ا:إسمهيذكرلاالخروجسفرانحتىقبل،منبهيسمعولم
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11يوسفيصفبكنولممصرعلىجدبدملكفام

:8(.ا)خروج

يعرفلالذلكمصرخارجمنالملكهذاالَىفهل

مشمفطاًاصبحوكيف،الأحلامتفسيرفىومقدرتهيوسفقصهَ

مصر؟على

ولامصرعلىجديدملكيألَيأنالمنطقمنهل

الملك،خصيزوجةمعوقصتتههذا،لِوسفأخباريعرف

فولَيفار؟

السجنمنخرجوكيف،يوسفسجنبقصةيعلمألم

؟الفرعونحلمتفسيرهبعدمصرمحكوميةللِتولّى

؟العجافالسبعوللكالخدرةالسنوالَابقصهْيسمعالم

الخلِرسنواتعللومصادرةيوسفبحكمةيسمعألم

اللاحقة؟العجافالسنينفيإليهاالحاجهْلوقتولَخزينها

وجودقصةأنتثبتالشماؤلاتهذهعلىالأجوبةكل

لهاليسمنهاوخروجهمواسلَعبادهم،مصرفىإسرائيلبني

التيغيرحعَائقدةتاريخيةمرجعيهْألِّهأولَاريخيمسلَندأىّ

فيالمزعوماللّهمشيئهْإظهاربطفالدوراةكالَبأوردها

منتخلدصهمعلىالنهالِةفيوعزمهإسرائيللبنيتجربته

أيضاً.المزعومةالعبودية
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هيالأحلاملْفسيرلِوسفمعرفةاعنأخرىناحيهْمن

سبيه،أثناءبابلفىعاشالذىالئوراهَكالَبعزرالَأليفمن

واستطلاعالفلكوعلومالتنجيمأسراروتعقمالمجوسّيهفاعتنق

فىالد!ودىوالوجوديوسفاوقصة.الأحلاموتفسيرالمستقبل

افكاروإسقاط،بابلإلىاليهودىللسبيانعكاسهيمصر،

projectionإلاليسواهممستمَبلأحلامعلىماضية des

محنتهمأثناء،يجعلهمماالحضارةمنالرحرللبدوليس

المصرية،الصحراءفيلَيها"سنةاربعيندام!التىالموهومة

.الخروجسفروصفهاالتيالرومانسلِهَبالدثْهَأحداثهميدؤنون

نارحولالسهرأثناء7الشملّيهو7الرحرالبدويفعلهماوكل

بعضهمأموربمجرياتوالتنذركَصصهمبسرد،خيمهم

الاسلَقراريحبّونلا،معروفهوكماوالبدو،.البعض

ذاكرتهموتكفلِهممذكرالْهم،لتدولِنلهمحاجةلاوبللَالي،

منا!نحتى،الماضيذكريا!لئردادوالجماعيةالفرديهَ

الحالةمنالإنتقاللدىإلآذلك،غيريفعللامنهمتحضتر

بنويعرفهالمالتيوالدولةالتنظيمحالةإلىالصنَماعيهَ،البدويهَ

حواليفيأىجداً،متأخرةمرحلةفىإلآحلِاتهمفيإسرائلِل
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تذكرهحسبماذلكلَقدلِر،أكئرعلىالميلادلَبلسنةمئتي

نفسها.اةاللَور

بالمدنيةيخلالطوالمالبدوهؤلاءبأناللَذكيرمنبدولا

المدن.عنالبعيدةالفيافيفييعيشونكانوابلالمصريهَ،

"مالهم:قائلأسألهمالفرعونمعلِعقوباولادئواجهفعندما

وآباؤنانحنغمرعاةعهيدكللفر!نفقالواصناغكم.

47:3(.)تكوينجميعاً!.

أفردهمفقدرجسأ،الرعاهَيعتبرونالمصري!نولأن

لأنالمصرلِةالمجتمعاتعنبعيداً،جاسانأرضفييوسف

34(.:46)تكوين"للمصرينرجسغمراعياكل

وشعبهتيههأثناءيذكر،المزعومموسىأنالغرابهَمن

تطاهاولميعرفهالمكنعانيهْأماكنأسماءمصرصحراءفي

ذكركماhebrounحبرونأياربعكرياتملرسابقا"كَدماه

يكنلمالنينوالكلدانكالفلسطينلِلِنالمناطقلالكشعوباسماء

سفرفيجاءكمايعرفهميكنولممسبىْاتص!أىمعهمله

إلىتدخللاولكنكقبالنهامنالأرضتنظر"فلألكالتثنية

لأداءالنقودإستعمدينكرموسىانكماه(.32:2هئاك")تثنية

تكنلماولاً،،معدنيةكان!الديالنمَودأنحينفيالعشر،

فىليديامملكهَفيإلاالمفئرض،موسىزمنفيمعروفة
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كما،موسىمنسنةسبعمايةبعدأىالميلاد،قبلالسابعالقرن

للوجودلاحقزمنفىملكألإسرائيلأنالتكوينسفرفيذُكر

الذينالملودهماهؤلاء1سنةبخمسمايةلموسىالمفترض

11إسرائيللبنيملكٌملكَقبلماأدومأرضفيملكوا

36:31(.)تكوين

علماءلِذعيهماأنلَؤكد،والأراجيفالترهاتهذهكل

هيالتوراةأساستشكلاللَيالأولىالخمسهَالكُئببأنّالتوراة

فكرقدالكالَبوأنخاصهَوإذعاء،أوهامهيموسىئأللِفمن

ودفنه.موته

بند.فماتج!لإلىموآلطعرباتمنموسى"وصص

ق!رهإنسانيصفولمف!ر.بيتمقابل)ألرب(هنلا.ودفنه

34:ه-6(.)لَثنيةأليوم"هذاإلى

الأولى،الخمسهَأسفارهافىالتوراهَ،أوردلَهماكلان

لِفتقدوالمدؤنا!والأسماءوالروايا!والقصصالأحداثمن

الفراعنةأسماءذكرعلىتأتلمإذالناريخية،المصداقيهَإلى

دفيدَأتحديدأولَسلسلهاالاحداثأزمنهَوتحدددوالمسؤوللِن

للأحداثذكرعلىيأتلمالفرعونيالأرشيفأنإلىإضافهَ

واورا!المصرلِة!الأرضعلىالأسفارهذهفيالواردة

فبلعشرالثالثالقرنفيجرتأحداثألْببقالمكتشفهَالبردى
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المصرية.الحدودخارجإلىفزاعَبْدَيْنِمطاردةومنهاالميلاد

دفعة،إسرائيليعبدالمليونحواليهربتذكرلمأنهاحالِنفي

المصريين،وفضةوذهبلمصاغسرق!هموعن،واحدة

وجيشهالفرعونغر!ذكرعلىتألَالمكذلكحتى.،وثيابهم

في.وشعبهلموسىالمزعومهْالمطاردهَأثناءسوفبحرفي

Johnسوغّلِنألبرتوجونالمؤرخينأحديالَولالسلِاقهذا

Alberto sogginاسرائلِلتارلِخإلى"مدخلكتابهفي

11Anاااليهوليةو introduction to the history of Israel

11 . "and Judahبالفكاهاتغبةألنورانبةالمراجعإن

التحفقدقةإلىتفتقدلكنهاألشمي،الفولكلوروبقصص

والمسؤولينالفراغةأسماءذكرعىتاتلمإذالتار!خى،

،المذكورةللاخداثالزمنىالسباقدقةىممع،الرسميين

المصريةالسجلاتفيتاريخيةمرجمةوجود!مإلىإضافة

11.ل!هضهااوالأحداثهذهلكل

هذهلكلاللاهولَلِهَبالدراساتالمئعضقينمعرفةمع

اذعاءعلى،يجرؤونلالكنهمومسدحيبن،يهوداالحقائىْ،

مهمافقط،،وحدهالحقيقيهوالتوراةفيجاءمابأن،منهم

لذلك.مغالرةالإثباتاتكاثت
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بدتنفوسعددفإنالتكوينسفرفيجاءحسبما

هولِوسفامعللشملجمعأمصر،إلىقدم!التييعقوب

مصر،إلىأتتالتيليقوبالنفوس*جميعشخصاسبعون

النفوسجميع،يصوببنينساء!اما،صلبهمنألخارجه

مصرفيلهولدااللذانبوسفوابنانفسأ،وسنونست

مصرإلىجاتالنىيفوببيتنفوسجمبع.نفسان

.(V'-1146:62.)تكوينسب!ن

أربعمايةبعدأىفعَط،لَوراتيهَ،أجلِالأربعةبعد

العددهذايصبحمصر،منهربا"الارلَحال،لدىسنة،وثلاثلِن

لَعَريباًنفسالمليونحواليأىالأولاد،عداماشٍالفستماية

ستمابةنحوسكوتإلىرعمسيسمناسرائيلبنو"فارتحل

كئيزلفيفمعهموصصالأولاد،!ا،الرجالمنماشألف

37-أ:2)خروججداً".وافرهَومواشٍوبفرغممعأيضاً

38).

اربصاليةفكلأل!مصرفىاسرائيلبنىإقامة"وأما

يوسفأنالخروجسفرولِذكر4(.أ:.2سئهْ")خروجوثلاين

إخوئهوكليوسف"اوماتالجيلذلكفىماتواإخولَهوكل

هومصرفيلورسفوسكنا:6(الجيل!)خروجذلكوجملع

05:22(.)تكوين"سنينوعئمرمئةوعاشأبيهوبيت
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وهمي،عددهومصرمنالمُرلًحِللِعقوبنسلكئرة

الماديةالقدرةالرعاهَ،الرج!،لهؤلاءئكونأنصحإذاإلا

حواليمنهنلكليكوننساءعشرمنبأكثرالتزؤجعلى

خل!العشوائياللَكاثرهذاتمّفكيفوإلاولداً،الأربعين

المؤرخينمعالتوراهَفيهتختلفزمنفيمصر،فيوجودهم

مقسمةسنة،وثلاثيناربعمايةالتوراهَجعلدهإذ،انفسهماليهود

بشببةوتدفنآبائكإلىفممضىألتاوأمااأجلِ!؟أربعةإلى

-أأ:هه)تكوينهنا"إلىيرج!نلرابعالجيلوفى.صالحة

وخَمْسَمئتينفيجعلهيوسيفوساللِهودىالمؤرخ16(.أما

القرقفيتمْقدمصرمناليهودخروجأنولِقولسنة،عَشَرة

مصر.منالهكسوسطردأثناءالميلادفبلعشرالرابع

الفارسية،المرحلةفيكُتبتلمحدالتوراةأنشِبتما

قبله36سنهَديارهمإلىالمسبلِينبعودةقورشالملكقرار

الفرسالحكامقبلمنارسلواالذينوغيرهنحميابمَيادهَالميالس

بالزرادشتيةالتبشيروهودينياحدهمالسبب!نالمنطقهَهذهإلى

للحكممناوىءٍبشرىحزامإكَامةبغيةعسكرىوثاند!ما

المستوحاةوأحداثهاأساطلِرهالكل،التوراةكتابةا!ن.المصرى

إلىي!ف،البابليالشعبخاصةالقدبمة،الشعوبمخلّفاتمن

وما.الشعوبهذهعندلماممال!حضاريمكلَسبخلق

فىجاءلماصورةإلاالمزعوموالهيكلالمدنببناءالإدْعاء



وصوجمر...مدناًو!اروتديبونجادبنو"فبنىالعدد.سفر

34-36(.32:)عدد"للقمصيرمعمحصنةً

مدن،تجمعا!التوراةكلَبهَعنداصبح!الخلِم،بعض

إحاطتهاالبدواعتادالتي،الخيمحولالغنمصيرأنكما

لهروبمنعاًعمشاء،حجارهَمنبدائيبشكلتُرفعبأسوار

مدنأأصبح!لها،الذئابلاقئحامومنعاًالليلاثناءالغنم

الأكثرالتوراةنقادبأحددفعماوهذامشاداً.وهيكلاًمحصّنهَ،

Kyleكارترماككالِلىالبروفسور:ومصدا!يّةحيادفيَ Mac

er3منالكئيرفيالواردةالمطوماتهنالكئير:"إنللفولشا+د

11.تاريخياًصحيحةكرتبدوالأولىالخمسةالأسفار

عنهتتحدّثمالوقائعالئاريخدحضمنالرغمعلى

بنيوجودزعملإ-تبا!يجهدونالئوراتيينفإنالئوراة،

!بلعشرالثانيالقرنفىمنهاوخروجهممصر،فيإسرائيل

الهكسوسقبائلإلاهم،مااللِهود،هؤلاءأنمعتبرينالميلاد،

السابعالقرنبينمصروحكمواآسيامنوفدواالذينالرعاة

عندماالميلاد،قبلعشرالخامسالقرنوالملِلادقبلعشر

الفرسأنملَجاهلدنمنها،طردهمالثانيرعمسيساستطاع

تارلِخهمأحداثيدوّنونكانواوالأشوريينالبابليينوقبلهم

بالحرفالفخارعلىمكتوبارشيففيدولهمامورومجريات

ئأتِولمهؤلاء،أعداءالمصريونيفعلكانكذلكالمسمارى.

.والأحداثالوقائعمناللَوراةذكرتهماعلىمصريةلوحةأية
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بأنالمَائلةالفرضيةإن11ّكارترماككايليالبروفسورويقول

اليهود،همهؤلاءوبأن،الهكسوسحكمفلَرةفيعاشلِوسف

11.حقيقةذلكأنيعنيلاهذا

It has often been supposed... that Josephlived"
during the so- called Hyksos period" such

statements are devoid of any useful meaning

except to dispose the reader to believe reliable

"historianshave confirmed the bible. "believing

"and"supposing" means nothing

موسى،!صتهْأنيكتشفالتارلِخدراسةفىالمتعمّقا!ن

الملكلقصهَومطابىَكاملنحلهيالاسطورى،التوراةبطل

بالمملكةيعرفكانماحكمالذىالثانىسرجونالأكادى

الميائد،قبل.7217-هبينماوالبابليةوالسومرلِهَالأكادلِة

ودفروفلسطينوسوريامصرعلىحملاثبعدةفاموالذى

فيوضعلَهولادلَهلدىوالدتهأنالقصةوتقوليهوذا.مملكة

عمهمنعليهخشيةالفراتنهرفيوألقتهبلقارمطلّىسفط

أحدفوجده.بعدهالحكموشملموالدهاغتالالذىنصرشلما

بانقلابفعَاميافعاًاصبحأنإلىبتربيلَهوأهتمفأخذه،الرعاة

عنه.بدلاًالحكمواسئلمنصرشلماعمهعلى

اقامهاالنياللوحهَفيوردمااليهودمؤزخوصوّر

للحملةتخليدأالمد!د(أقبل..2-أ)212ميرنفتالفرعون

قائلاً:محاهمقدأنهفيهاجاءوالديالكنعانبينعلىشنّهاالتى
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تكنلمالحملةهذهأنوالحقيقة".الحياةإلىتعودلنبذرلَهما!ن11

أنملَجاهلينسوف،لبحراج!يازهملدىالعبرانيينلملاحعَةإلاّ

ولادةقبلحلْى،الثانيرعمسسِ!زمنفيوقعتالحملةهذه

ميرنفت.

لرفيالمكتشفة،المصريةالمراسلاتلَذكرهماكل

التابعةالمقاطعاتحكامبينلْجركطكان!التي،العمارنة

فىapiruالرّعاهَيستبهاوقلاقلشَغَبوجودعنللمصريين

،اللوحاتلالكفىوردوقدالجبليهَ.الكنعانيهَالمناطقبعض

وعرهَكانلَاالجبليةالكنعانيةالمناطقأنأوغاري!،ولوحا!

كلَمحصّنهَمديبفيسكانهايعيش،الغاباتوكثيفةالمسالك

هذهبينومنملك.يحكمهابذاتها،مستعَفةحاكميّهَتشكلواحدهَ

بعدفيماعُرف!الئيالكنعانيةاليبّوسيهَسللِممدينةالمدن

فيجاءحسبما،فكانالفلِنيمَي،الكنعانيالساحلأما.بأورشليم

زمنإلىمزدهراًوكانسكّانيةبكثافةمأهولاًاللوحا!،هذه

المّسينيبلقحطلَاريخياًالمعروفوالقحطالجفافحصول

يوسفتنبؤنظرلِةلدعمحصولهاللَوراةكتابانتهزالذي

الحيطةبأخذللفرعوننصيحتهوباللَلييحصلقدبماللفرعون

الجفافأنّتاريخيأالمعلومومنمصر.لإندَاذوالأستعداد

خروجبعداىالميلاد،قبل..12سنةبعدحدثالمّسلِني

حفرهولِوسفكصةفيالمذكوروالحدثمصر.مناليهود

بغيهْالأبعد،الماضيعلىالأقربالماضيلأحداثوتنزيل

Ar



التوراهَكاتبانعلىتأكيدالأمروهذا.الهدفغائلِّهفرض

العودهَبعدكتبهاقدبالتأكيد،موسىوليسعزراًهوالمفترض

فنسج،الجفافأتتاءمصرفيحصلماملَذكَراًالسبيمن

.الأسطوريالمَصصعللِهامضدفاًخيالهمنلِوسف!صة

إلأليستوحزكَوِل،أشعداذكرهاالتياللَنبؤاتأنكما

حفهَفألبسوهاسبلِهم،أثناءالملَنئئونهؤلاءعاشهاقدلِمهًأحداثاً

ناحلِةمنبعد.فلِمامسلَقبللِهَلَنتؤا!للَصبحالحاضرالزمن

مصر،وهذاضربتشرقلِهَريحاًأنالتكوينسفريذكر،أخرى

وأمامصر،تضربالتىهىالجنوبيةالرلِحلأنفادحخطأ

فلسطينفتسفحالعربيةالصحراءمنالآتيةالشرقئِةالريح

العديدهَالترهاتإلىإضافةالمجاورهَ.الكنعانيةوالأراضي

اللِهودى،الشعبعظمةلإظهاراللَكولِن،سفرفيالواردة

السحرةبينالسحريهَالقوىإبرازحلقا!فىذُكرماخاصهَ،

عليهمانتصرالذى،العبريينساحرهارونوبينالمصريلِن

.يهوهإلههبمؤازرهَ

محوهوالجريمةارلَكابهبعدالمجرملِفعلهماأهمإنّ

دبل165سنهَبلِنماالمكابلِونعمدلذلكجريم!هودلائلآئار

إلىاليهودالمتعصبينمنتبعهمومن،بعده35وسنةالميلاد

التارلِخإلىلْشيرالتيالقديمةوالتقوشالآثاركلتدمير

أنهاعلىالتوراةفىجاءماإظهاركصدوذلكللمنطد4َالحق!الَي

إعتماده.الواجبالحقيقيالتارلِخوحدها
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وبمزّيفبحميقيلبيئما

لمزّيفة.بنقودوجودس!بهى/لأصليّة!!تنقود

فيلَظهرالإنقساما!بدأت،السبيمناللِهودعودةبعد

منومنهم،للفرسولائهعلىبقيمنفمنهم،العائدلِنصفوف

الفرصهَلهبد!آخروبعضٌاللِوناني،الحكممعالمعالِشهَرأى

الكهنهَرؤساءفآخر.المستمَلةاليهودلِهَالشخصيهَلإظهارسانحة

رافضاًالإندماج،للفرسولائهمعلىبقواالذينالتقليدلِين

الملقّبسيمونالحاخامكانالملَرنّحهَ،الهللشِهَبالحضارة

Simonبالعادل the just،فلكهفىلِدورمنمع،رفضالذى

أعداءهمعللِهممفضتلاًالبطالسهَ،معاللَعامل،الأصوليينمن

أنإعلَبرلاحقةمرحلةوفى.البابليةجذورهمبسببالسلو!دين

لكن،يهوهلَعاليمعلىارتدادهو،الوثنيالعالممعتحالفأى

oniasالثالثاونياالحاخامخلفه IIIَالحضارهَمعالمعايشهَكبِل

فثارعليهالهللينية.إلىالكهنوتلَحولِلولَتماللِونانلِهَ.

.وأبعدوهوأقالوهالأصوللِون

بدَواالذينالفريسيينبينواضحاًالخلافظهرهنامن

نسبةالصدولمحيين،وبيناللِهمفنُسِبوا،للفرسولائهمعلى
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أنبزعمهماليونانيةالحضارةمعتةلفواالذلِنصدوقدا،للحاخام

شرطالدينياللَشريعحزيهَلهملَركوااليونانيينالحكام

اليونانية.والإداريةالمدنيةللقوانينالخضوع

حولبينهمفيماالأصوليونإنقسملاحقةمرحلةفي

تتوافقلاجامدةعزراشريعةاعتبرفالبعض؟الشريعةقضيهَ

فلِهارأىالآخروالبعض،والزمنيةالسياسبةالمدكيزاتمع

جديدةشرائعلوضعبحكمائهمدفعالأمرهذاوحلِدهَ.مرجعية

اوتدوينهاويمنع،الأذنإلىالفممنمباشرهَتُعغشفويّهَ،

فقد،عنهمالمنشقّونالأسينيون،أمّاالعافة.بينفيهاالتداول

كالبابليينواهتموا،بهم،خاصهَوطرائقلَشريعاتإلىعمدوا

المانهمإلىإضافهْالروحانيهْ،العلوموسائروالطبالفلكبعلوم

أماالمنتظر.المخلّصثَدوموانلَظار،الحسابلِومباقتراب

بماالشريعهَبئطبيقمشماهلينفكانواومصرالسامرهَلِهود

عليهم،والشفمَةالغرباءمعاملةوحسنبالمأكولالَا،يختص

التئنيةسفرأحكامتطبيقفيالمتشدّدينالقدسيهودبعكس

التيالصلحالسامريّفصةوفي.التوراةكَوانينمنوغيرها

ذلك.علىمث!خلِريسوعذكرها

الهسمونيينباسمالمعروفةالملَزملَةالأصولبةالفئهَأما

hasmoneansالهويةلإعلانسانحةالفرصةوجدتفقد
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الملَحغسين،فيادييهابعضبفضلواسدطاعت،المستقلةاليهودية

فعُرِفوابالمطرقةالمتملاّلةالقوّةشعاررفعواأشفَاءخمسةوهم

المكابي.سيمونآخرهموكانالمطرلمحة،حملةأىبالمكابيين،

الحكمضدالمفاومهَحركهَقدِادةالمكابيونهؤلاءاسدطاع

مساعدةبفضلوفلكالملِلاد،كبل591سنةمنإبلْداءًاليوناني

فقدالعامذلكفيهزيملْهممنالرغموعلى.و!دئذٍلهمالرومان

الميلاد،قبل167العامفيالسلوقيدنضدللئورةعادوا

الحصول،وانقساماتهاليونانيالحكمضعفبسببواسدطاعوا

165العامفيويهوداالجليللمنطقلَيالمؤقتالاستقائ!على

كتابةالمكابيوناستطاعهذه،الإسدقصفترةفيالمدحد.قبل

والذيوالخداعوالوهمالخرافهَعلىالمبنىاليهودىالتاريخ

الآثارجملِعلَدملِرإلىوعمدوااللهبكلمةبعدفيماعرف

الئوراة.فيوردمالَخالفالئيوالنعَوش

انتصاربعدإذباستقلكهمطولِلاًالمكابيونيهنألم

الحكمضدثارواالذينالمصريينعلىالرابعانطوخلِوس

القدسودخلالميلادقبل143سنةاليهوديهَهاجم،اليوناني

والأكاليلالملِنورا،النور،ومنارةالذهبمذبحوأخذبتجئر

محتوياتهوحطمالهدكل،مذبحعلىكانتالتيالذهبيهَوالحلية

اسلَغلّهااسرائبل،فىعظيمةمناحةفكانتالقل!،منوأكئر

87



ولادةلدىجرتلاحقةكحادثةانجيلهفيعنهافتحذثمتى،

رأىلما،احينئذٍاالكبدرلهيرودسالمجوسالكهنةوخداعيسوع

وفنلفارسلجداً.!مبمنه،سخرواالمجوسأنهيرودس

السننينالهنمنونخومهالحمبيتفىالذبنالصببانجميع

ماتمحينئذ.المجوسمنتحققهألذيألزمانلهحسبدونفما

وبكاءنوح،الرامةفىسمعصوتالفائل:النبيبارميافيل

لأنهمننؤّىأننريدولااولادهانبكيراحبلكثبر.و!يل

16-18(.2:بموجودين")منىليسوا

نقلولمحدانجيلهفىمتىبهيستشهدالذىارم!االنبي

والثلاثين.الحاديالأصحاح،سفرهفيذكرهماحرفياًعنه

راحيلمرَ،بكاءنوح،الراهة،فىسمعصوتلربقالهكذا

ليسوالألهمتتؤّىأنوتابىأولادهاعلىنبكي

15(.31:بموجودين")ارميا

نزوحعنبلمذبحةعنأبداًسًكلملاهذهارميا،نبوءة

نبوخذقائدنصرنبوزردانيدعلىحصلالذىإسراسلأهل

بابلإلىإسرائدلسكاننعَلالذىالمدحد،كبل875سنهْنصر

اورشلحِ.لهدكلهدمهبعد

علىصحبحهْغبرفهيلهيرودسالمنسوبةالمنبحةأما

فمنالكبير،هيرودسزمنعلىيولدلميسوعلأن،الإطلاق
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وهوالأدومى،انتلِبباطرإبنهوهذا،هيرودسانالمعروف

بناءمن634سنةاليهودلِهَاعتنعَلْانبطلِةأدوملِةدبيلةمن

وعينَهرومابناءمن677سنهَولد!.م.125سنةاكطروما

روما،من714سنةالجليلعلىربعرئيسكَلِصرطيباريوس

بقلرامرهوإصدار،المجوسمنهيرودسغضبفإنوبلتلي

يسوعالطفللِقلدأنبغيةدون،وماسنتينعمرمنالأطف!

إنجلِلهفيمئىكئبهوما.تاريخيدليلاىلهليسهؤلأبين

الصغيرفدنسِ!.بالكاملللحقيقةمغايرهويسوعولادةعن

Denis le petitارّخالذىوهوالميلادبعد054سنةالمتوفَى

سنةفييسوعمولديجعل،الميلاديالرابعالمَرنفىللمسيحدة

الذىهيرودسوفاةبعدولديسوعانأىروما،بناءمن754

معنوكطتاريخىخطأوهذاروما.بناءمن.75سنةفيلَوفي

ابنهخلفهلروما،755سنهَهلِرودسوفاةفبعدومادى.

لدىكَيصرأغسطسبعدهاأَقالهسنواتشمعفحكمارخيلاوس

بناءمن765سنهَما!فييتاحيثإلىونفاهروماإلىاسئدعائه

فلسطينفىالملكيالنظامقلِصراغسطسوألغىروما.

سنةويهوذاوالجليلسورياعلىوالياًكيرينيوسوعيقوسوريا

كليُكلَتببانقيصرأوغسطسأمرفنقذرومابناءمن975

ولايةزمنوفيارخيلاوس،أم!مصالرهَبهدف،المسكونة
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تلك"وفىلوقا:إنجيلفىجاءحسبمايسوعولدكيرينيوس

المسكونة.كلليكننيبانفيصرأغممطم!منأمزصدرالاُيام

علىوالياًكطرينروسكانإذجرىالأولاجمنمال!وهذا

فصصمدينئه.فيواحدكلْليكتتبواالجميعفذهبسوريا.

الئىداودمدينةإلىالبهودل!ة،إلىألجليلمنأيضاًلوسف

مريممعليكننبوعئمبرنهداودببتمنلكونهلحمبيتئدعى

أيامهاتفتهناكهماوبينما.حبلىوهيالمخطوبهامرأته

لمإذالمزودفيوأضجقهوققطتهالبكرابنهافولدتلتلد.

.V(ا-:2المنزل!)لوهافيموضعلهمايكن

الفرقأنالتاريخمراجعةومنلوفا،فىجاءبمايلْبيق

فىتعَديرأقلعلىسنواتشمعهويسوععمرفيالحقيقي

أغسطسلإصدارالأولىالسنةفيللاجمتلَابيوسفحضرح!

لاالخطأهذافإنوعليه.المسكونةكلباكتلَابأمرهكيصر

إذسنة...الألفيحواليمروربسببأبدأتصحيحهيمكن

التياللَواريخجمبعإلىسنواتشعإضافهَالدصحيحيفنضي

الئيالتواريخمنسنواتشمعإنعَاصوبلممَابلالميلادسبقت

المد!د.للت

لحمبيتفييسوعولد+ولمافئدَول:مئّىروالِةاما

فدالمشر!منمجوسإذا.الملكهيرودسابامفياليهوديهَ



فلألناالبهود.ملدالمولودهوأبنفاثلينأورشلعلىأٍجاؤوا

هيرودسسمعفلماله.لنسجدوأتيناالمشرقفينجمهرأينا

معه")منّىاورشليموجمبعإضطرب

علىإسقاطهاأرميانبوءهَذكرمنالأنجيليمتّىهغكل

مخلّصٍبولادةالمبشرهَالنبوءاتصدقلإثباتكَديمةواثَعة

عاشالذىميخانبوءةعلىبذلكمسشَداً،إسرائيللشعب

عاممئهَبحواليارمياقبلأىالميلاد،كبل075سنةبحوالي

لهيننكونىأنصضرةوألتأفراته،لحملهيتباألتأما11

إسراثيلعلىمنسلّطاًلكونالذيليلخرجفمنكلهوذا.ألوف

2(.5:")ميخاالأزلأياممنذالقديممنذومخارجه

للِجعلهاميخانبوءةفيالشيءبعضمتّىحؤروقد

لستيهوذاأرضلحمبيتيااوألتافلِعَول:وضوحاًأكثر

شمىيرعىمدل!ريخرجمنكلأنيهوذارؤساءبينالصؤى

6(.:2")متّىإسرائيل

.ولشوايتزرالدكتوراللاهوتىالعلميقول

Schweitzerا!5291011عامللسلامنوبلجائزهَنالالذى

الإغباربعنياخذواأن!جبيسوعتاريخعنالمدافعن

ألتاريخيّهالفاوينعنالدفاعمخاطرةيتحطونلألهمموففهم

11.يئخيالونلمامغايرةنكونأنالمحتملمنلشخصية
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Les defenseurs de'1 historicite dejesus"
doivent considerer serieusement،1 importance de

leur position... Its courent le risque de soutenir

les titres 'd une personnalite qui peut se trouver

entierement differente de celle qu' ils imaginaient

،.،lors qu' ils entreprissent sa defense

Dr. .A Schweitzer... prix noble 5291 (recherches

,(sur'1 historicite de jesus

المكابلِونحاول،الروماناماماليونانلِينانهزامبعد

لمالذكطالاستقصعلىللحصولجديدمنثورتهمإشع!

وأنهىاليهوديةتيطسالرومانيالقائدفهاجمطويلاً،بهينعموا

أورشليم.فيالهيكلودفرميالسية7.سنهَالتمرّد

لملمةالحاخاماتاستطاعللميلادالثانيالقرنبحلول

Barkosibaكوشيبابارالمكابيالقائدحربرواسببعض

الإندماجعودةبغيةوذلكالمكابيلِنالمتعصئبينمنوالتخلّص

واقالناشئالمسيحيالدينمعجديدلصراعوالتهيؤبالمجئمع

هذهعلىبناء.اليهوديةالكتبلالم!حاتبعضعلىيسلثدكان

المؤرخيقولاليهودىالسلوكفيالتغييرلِةالجديدهَالنظرة

أنهمهولليهودالمميزالأساسيالعاملا!ن11:يوسيفوساليهودى

فيهوبلِهوهفالإلِمان"الآلهةمنغيرهدونكالهيهوهيعبدون

كللِوباطراجنودبعضأنويذكرلللِهوديةالإنتماءأساس
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الجنسية.مصرييكونهممنالرغمعلىيهودأكانواوضباطها

بأنهيقولPhilonالإسكندرىفيلوناللِهودىالمؤرخأنكما

فيلسوف،الرسولبولسويمَولالعدَيدهَ.يهوديالفكريوناني

الخنانولا!هودباً،ليسالظاهرفيأليهودي!لاًنالمسبحانبهَ:

اليهوديهوالخفاءفياليهوديبلختلألاً،اللحمفيالظاهر

.r(9r-28:)روميهَ

بضقطعقدكانافإنا:بولسيقولآخرمكانوفي

فيشريكاًفصرتفيهاطُعفتبريةزينونةوألتالأ!مان

افتخرتوإن،الأصمانعلىتفتخرفلاودسمهاالزيتونةأصل

أ:أ)رومية7يحملإيّاكالأصلبلالأصلنحمللستفألت

أ-18(.7

:فيقولالشرئمخططهأوراقمنبعضاًيكشفثم

جمبعليسولكنكثيرةأضاءلناواحدجسدفيكما"...فلأله

4(.:أ2واحد!)رومبةعمللهاالأضاء

الدلِنبرداءبنسترهالحاكمأمامبولسويعدرف

اشيلكأ!"ولكثنيفيمَول:يهودينهإنكاردونالمسيحي

آباسإلهأجمدهكذا،شيعةلهيفولونالذيالطرحسب

:أوالاًلبياء...11)اعم!4الناموسفيمكنولطهومابكلمؤمناً
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للمعتقدهواليهودانتماءفإنالجديد،التوجهلهذابناءً

فييعيشالذىفاليهودى.للأرضوليسوللشريعةالتوراتي

المصرىاليهودىاوهيكلها،فىأعشارهولِؤدكطالسامرهَجبال

المتأسلم،اوالمتمسيحاليهودىأوالمكابىأوالأسينيأو

وُجِدَ.أينمايهودىفهو،التوراةفىجاءمابقداسةالمؤمن

فيلِغيّرلاالأغصانولَطعحِالجسد،داخللِغيّرلافاللباس

ويعملاللَوراةبقداسهْيؤمنإنسانفكل،الشجرةجذور

مكانأو،دينهأوجنسيّتهعنالنّظربغض!يهوديهوبتعالدمها

.وجوده

النسخة:متداولةنسخثلاثلللَوراةأنالمعروفمن

بالعبرانية،عزراكتبهافقد،البابليةعنالمأخوذةالعبرانية

الأسفارإلاتلَضمّنلا،التوراةالمسمّاهَالسامريةوالنسخة

أهلولِعملكئبهاموسىانأعلَبارعلىالأولىالخمسة

وغدرهعزراكتبهاالتيالبابليةالدوراةأمافقط،بهاالسامرة

ال!وراةأيالثالثةوالنسخةاليهود،سائربهافيعملالكتابمن

فيمطبوعهْأكانتالمسيحيينعندتداولاًالأكتزوهيالسبعينيّة

فيالمطبوعةأوالكاثوللِك،بهاويعملاليسوعيةالمطبعة

البروتسدانت.بهاولِعملالمقدسالكتابجمعية
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كتابهفىعطاغريغوريوسكلِريوسالجليلالحبريذكر

مطبعةفى،المطبوعالحقائق!خلاصةفيالرائقالمين11

أعلِدثتم1882سنهَالأولىللمرّةبيرو!فياليسوعيينالآباء

كماالثلاطةالكتبهذهبلِنالفروقاتللميلاد،ا98Aسنةطبعه

فىجاءلمامختصروهذاالسبعينيهَالتوراةكتابةقصهَيذكر

المذكور:كتابه

أسفارلأن،المقدسالكتابأصلهيالعبرانيهَالنسخة11

وبعض،العبرانيةبللغةالسبيبعداكثرهاكُلَبتالقدلِم،العهد

العبرانلِة.إلىبعدفيمامنهاوترجماليونانبةباللغةكتبالأسفار

11تفخوس"بندىالمسمّى،المقدسالكتابهى،السامريةالنسخة

كلَبهااللَيالخمسةالأسفاريح!وىالذى،الخمسةالكنبأى

الإشلَراع.وتشِةالعثد،الأخبار،،الخروج،التكوين:موسى

بالحرفبابلإلىالسبيأثناءالأسفارهذةكتبتودد

عزراأعادالسبى،منالعودةبعدثم،الكنعانيأوالفين!مَي

فىوجودهأثناءلَعلمهودد،الكلدانيبالحرفكلَابدهاالكاهن

دعيتوكَدالعبرانى.بالحرفبعدفلِماعرفوالذى،السبي

فقط،عللِهاواغمادهمبها،السامرلِينلإحتفاظنظراًبالسامرية،

111.لِهوذمملكةعنانقسامهمبعد
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عنالمترجمالمقدّسالكتابفهيالسبعلِنية،التوراةأما11

وشمعلِنبمئتينذلكتتموقد،اليونانيةاللغهَإلىالعبرانيأصله

نسبةبالسبعينيةوعُرفت.الأعمالرأىحسبالمبلاد،دبلسنة

أمضوهاالتيالألِامعددوإلىبترجمتهااشتركواالذينعددإلى

11.ذلكفي

ا...ولماافدقول:ترجصَها!صةالجليلالحبرويروى

بمحبَالمعروفمصر،ملك،اليونانيالثانيبطليموسراى

أمر،الأسكندريةأنشأهافيالتيالمكتبةيغنيأن،أخيه

بإيجاديهتمّأنلِهودكط،وهو،المكتبةهذهرئيس،ديميتريوس

أصلهاعناليونانيهَإلىمنقولةاليهوديهَالشريعةمننسخهَ

وجههاالملكبإسمرسالةديمبلَريوسارسل،عليهبناء.العبري

ثلاثةالمحاهاسلّمهاليهود،أحباررئيسالياعازار،الحاخامإلى

عننسخةمنهيطلبالثمينهَ،بالهداياالمحطينالرسلمن

أريستيدس،الرسلهؤلاءبينمنوكاناليهودلِهَ.الشرلِعهْ

باللِهودية،العهدحديثدبرصى،وهو،الملكيالحرسرئبس

الأحباررئيساسلَقبل11بعد!.فيماالقصةهذةدؤنالذىوهو

اخ!ارثم،وامتنانبفرعوالهدالِاالرسلةواسلالمبحفاوةالرسل

بالدينالمتفقهينإسرائيلشيوخمنرجلأوسبعيناثنين

نسخهْمعفأرسلهمواليونانلِهَالعبرانلِةاللغتينفيوالبارعين
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الذى،الثانيبطللِموسإلىالعبرانيهَ،للتوراهَبلذهبموشاة

فيالإسكندرلِةمنالمَريبةفاروسجزيرةفيوأفردهمبهمسرّ

إلىالتوراةترجمةالأحبارفأكملمسكنأ.وسبعدنإثنين

11.يوماًوسبعينإلَنينفياليونانلِة

منمسمععلىالعبريةالنسخةمعاللَرجمةافوبل!

الأصللِّهللنسخهَلَمامأمطابعَةفوجدتالإسكندريةلِهودجمهور

بولس،أرلِسطوالد!ودىوالفيلسوفالمؤرخذلكعلىوشهد

الثاني،المكابلِينسفرمنالعاشرالعددرأسفيالمنكور

كماسنة.وعشرلِنوخمسبمئةالمبالدقبلماإلىعاشوالذي

النسخهَهذهمطابقهَفلِلوناليهودىالمؤرخبعد،فلِماأكد،

كمالِوسيفوس.اليهوديالمؤرخفعلكذلكالعبرانيهَ.للنسخة

الاسكندرىواكللِمنضوسوالريناوساوغسطلِنوس،القديسأنّ

صحهَأئبتواوغيرهموأَبلِفيناوسالأورشليمى،وكيرللس

".الترجمة

السنينعددفىبعضهاعنالثلاثةالتوراةنسخ"تختلف

الذينالآباءحياهَسنىوفينوح،طوفانإلىآدممنمرّتالدي

منالماضيةالسنبنئجعلالعبريةفالنسخة.الطوفان!بلعاشوا

كتابة)سنهَالمبلادبعدأ45Aسنهَأىإللِنا،،العالمخلىَ

1656سنهَحدثالطوفانوأنفقط،سنةآلافستة(الكتاب
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السنينتجعلالسبعينيةالنسخةأنحينفي.الخليقةبدءمن

النسخةاماسنة.7353اللِومإلىاللَكوينمنالماضية

11.الخليعَةبدءمن2886بسنةالطوفانزمنفلْحد!السامرية

خلاصهَفيالرائىَالمعين11مؤلفالجللِلالحبريذكر

التوراةبكدابللإعترافأدىكْدالاختلافهذاأن"الحقائق

ليصبحالأربعةالأناجيلكتابإلىوضمهماالرؤياوسفر

الإلِطاليهَءأولس!ع+لَرانتمجمعفيواحدأمعَدساًكتاباًالجميع

نيسان8فيودررللميلاد.1563و1545بينماعقدالذى

التيمنهاالكئيرحذفبعدالممَدّسةالكتبصحةإثبات1546

Enochأخنوخسفركلَاببلِنهاومنومزيقة،دخلِلة،اعتبرت

هوالذىالمسيحأنبحجةالملِلاد،قبل.2.سنةكدبالذى

بأنيؤمنونالذينبينالخلافبداهنامنأتى.قد(خنوخ

وبينحباً،ابيهاللهرفعهالذىأخنوخبشكلألْىقدالمسيح

مريمالعذراءمنالمولود،الناصرىبيسوعبؤمنونالذين

مخلّص.كمسلِح

اليونانيةالكنيستينبينالخلافظهرالمجمعوبعد

8055السنةفىيسوعميلادتعيّناليوناندةفالكنيسةواللائينية،

من9951السنةفيفتعلِّنهاللاتينلِهَالكنيسهَأما،العلمخلقمن
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هوالمسيحإلىآدممنالكنسِمتينبدنالفرقفيكون،العالمخلىَ

سنين.وشمعثلاثماية

الكنائسفىالمتداولةالسبعينيةاللَوراةأنكما

عنفلَختلف،اليسوعيةالمطبعةفيوالمطبوعةالكاثوليكية

فهذهالبرولَستانتية،الكنائسفيالمتداولةالسبعينلِةالتوراهَ

علىمضافةأنهابادّعاءالأسفارمنعدداًانقصتالأخيرة

فسفرالأسفاربعضأسماءفيإبدالمعالأصليةالنسخة

الطبعةفياللاولِينسفرلِقابله،اليسوعيةالطبعةفىالأخبار

بيناللغويةالفروقا!بعضإلىبالإضافةهذاالبروتسلَانتية،

الطبعئين.

فىتذكربلافتسكيهيلانهالسيدةأنإلىالإشارةلَجدر

Isis""ااالحجاب"كشفكتابها devoilee"صفحةالثانيالجزء

وضعهاقد"الله"كتابالمسماةالأولىالبابليةالتوراةأن138

جديدهَتوراةبكتابةبدأعزراإنثم،المنفىفي،الكاهنخلقيا،

يهوذابعدهأنهاها،المنفىفيوجودهأثناءالكلدانيهَباللغة

عللِها.لتعديلاتبعضإضافةبعدالمكابي

والفلكالسحرعلوممبلَدعوبأنهماليهوديدّعيهماأما

والموتالحياةواسرارالغبِومعرفةالأحلامولَفسيروالشَجيم

إلاّليساذعاءوهذا،الناسبمصائرللتحكمفذلكوراءهما،وما
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Eliazarاللِعازرالحاخاموضعهالذىoha،2الزوهارو!اب

"مجدكلَابعننقلأAbbaأثاالحاخامربيبهبمساعدة

Splendeurde""ااسليمان Solomon"والدنحلهالذى

Gouptaكلَابعناللِعازرالحاخام Vidyaعُرففقدالهندى

تعاليمهوضع!الذيMidrashالمدراشبكئاباللِهودعند

صداغئهأعادوقدالميلاد.بعدأ.07-.بينمااللَداولفي

أهول"ء43حولهءَأالمسيحدةالئعالبمببعضوتنقيحهوجمعه

"de Valladolidالميلادى.الئلثالقرنفي

Lelivre""ااالخلق11كتابأما de lacreation"

فقدلإبراهيمالمنسوبYetzirالةيتزيرابكتابالمعروف

-Jehudaلِهودا-هو-ليفيالحاخاموضعه ho- leviالقرنفي

.الميلاديالسادس

وماالئوراةفيالمذكوروناليهودأجدادلِمللكهوما

بعضيعرفهالِزاللاالئيالعلومهذهطقوسمنمارسوه

منكلهمأخوذهوالكابالاالمسماةاللِومحاخامالَا

هذهأرباب،بابللأهلمعايشتهمأثناءالتوراةكلَبةذاكرهَ

هذهمل!وجوداثبتْالفرعونيةاللوحاتكلَابا!انكما.العلوم

بعضولَصديقبعيد.بزمناليهودوجودفبلمصرفيالعلوم

يخصبماالمدراشفىجاءمالأفدميهَالمسيحيينأعلام



Pieبالبابادفعوالئجسد،الثالوث de la Mirandoleللقول

لسانعلىجاءقدكانمامصححأللمبلاد1486سنهَ

سفرفيالرسولبولسذكرهوماEusebeأوسابيوس

أمورهي،والألوهيةوالتجسدالثلوثبأنالقائللِنالأعم!،

لاالأمورهذهعنذكرهجاءماا!نفقالالتوراةقبلموجودهَ

السبي.منالعودهَبعدأىالميلاد،قبلالأولالقرنيتعدّى

.DRكانلِليالدكتوريمَول Kenealyتارلِخفيالضليع

thebook""النَه""كتابكتابهفيالقديمةالشعوب ofGod"

صفةلإعلاءالهادفةالمحاولاتجمبعإن38311صفحة

458سنةصرامحاولةفبلاليهودلةللكتبألزهنيةاكدمية

11.بالفشلجميعهاباتفدألميلارر،فبل
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كظ؟ق؟/مو/حدٌكظث

.لابغر/فىتولليىلبهمم!شد/تفيّلتى/لظريخ!!/ق

ments!بهكل et noلهرistoire 's ecrit avec des doc!

،،avec des legendes

ككلَابلِنونحملِاعزراسفرىلَذكربها،الملَداولاللَوراهَ

كتابانأنهمايعرفونالأمورهذهعلىالمطفعلِنأنمعمسلَقفلِن

لشَمولِشالتضلدلهذاالدلِنرج!ويعلَمدواحد.لمضمون

كذلك.اليهوديةجذورعنكشفهمولعدمالبسطاءالمتدينين

بهدفكُتبااللذلِن،والثانيةالأولىالأياملسفرىبالنسبهَالأمر

فيكدابلَهماوحلَىآدممنإبلَداءًللد!ودكاملتارلِخوضع

كُلَبًلهما،الاساسلِهَالمادةلأنالمدالد،دبلالخامسالقرن

الحكمإنتهاءمنسنةمئتىبعدنقح!ثمالفارسيةالفلَرةأثناء

واضحةتبدوونحمياعزراسفرىفيالعملوآحاديهَ.الفارسي

هوالكاتبأنيتبتمماوتنمَيحهاالآيالَابعضتكراربسبلا

نحميا.اسمهآخركاتبِوجودبطلانيعنىوذلك،نفسه

بينترابطٍحيلهَايجادهومنفصلينالسفرينكتابةمنوالهدف

إلاّ.وليسبشاهدينالزعملإتباتالكاتبين
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Johnهاوجوناللاهوتيالعالميالَول Howمن

ونحمياعزراسفرىأهفيةا!ن،كمبردجفيالثلوثجامعة

قبله،35وهالميلادقبله37بينمالفترةبتغطيتهماتكمن

نظرتهولتأكيدالبهودى.للدينالحصرىالتأسيسفلْرةوهي

الأحداثلأنالفارسيهَالفترةخصلَألمسثاليهوديةأنلِقول

ثلاثينفترهَخائلحصلتونحمياعزراسفرىفىالمذكورة

الثانى.وداريوسالأولارلَحششلَاعهدَكطعلىسنة

Leeبراون"ليالعالميشكلا Brown"انقد:كتابهفي

المُدَؤَنةبأسمالمعروفةالكهنولَيةالمدرسةعملبأن"التوراة

The Chronicler'منعمللَمامألِشبهالكبَهذهكتبَالتى

جاءمالأنوالتحرلِفالتعديلمنشىءمعاللَكوينسفركتب

ذاالتثنلِهَ،سفرفيذُكرماحدإلىيشبهالتكولِنكلَابفي

ومحتوياتهالهكل،تقديسطقوسعلىالكلَبةهؤلاءيركز

لأسسونحمياعزراوضعبعدماإلىاستمرتوالتىوك!ته

فيالثانىالمكابيينسفرفيجاءوقداليهودىالتشريع

ا!ذىِاواللةايلى:ماعشرةالسابعةوالفقرةالثانيالإصحاع

والملكالميراثالجميععلىوردّشعهجميعخقص

11.والمفدس

401



بنكرها،البالغوالإهتمامالسلالاتنسبعلىالتاكيدا!ن

منهالقصدكانالألِامأخباروسفرعزراسفرفيوباللَفصيل

وديانتهمكهنوتهملطقوساللَارلِخيهَالأفدملِةصفةإعطاء

الأنلَربولوجيالعالملِعَولالسياقهذافيحديثأ.المؤسسة

.M .E Meekerالجزلِرةفيالساميْةالقبائللعاداتدراستهفى

للمقفداتي!دالأسماببطمهؤلاءاهتمامإن11العرببة

ويتابعالحفيقي".الناريخيللتسلسلوليسالأيديولوجية

لف!إلىيهدفالأشماببعلمالأيامسفرابنداءإن11ّفيمول:

الدينيةالطقوسكرّسالذك!داودالملكألىالقارىءاننباه

11.القديمة

درسهايجبالتىالأولىالخمسةالتوراهَلأسفارخلافاً

يجبونحملِاعزراسفركطفإنالداخلبة،مضامبنهاخصمن

الأولالمكابينسِفْرَاأما.الخارجيةبمعطياتهمايؤخذاأن

'Esdrasاسدراسالكاهن،الاصحعلىكتبهما،اللذانوالثاني

اللَوراةلَعلَرفولااليسوعلِهَ،اللَوراةفىفعَط،الموجودان

يعرفولامنحولانكتابانانهمااعتبارعلىبهماالبروشمتانتية

كالَبهماأنلَعَولاليسوعدةالتوراةأنحينفيكاتبهما،إسم

هذلِنفياليونانيهَ.إلىلُرجمثمالعبرلِهَبللغهَكلَبهمايهودى

هركانسلِوحنازمنعلىأدتاللَياللَنقلِحاتتظهرالسفرين

501



تعودالتيالفترةفيكتابينإلىونحمياعزراكتابتَجْزِيئإلى

الكلَابجمعمحاولةأثناءالميلادقبلالثانيالقرنمنتصفإلى

المكابينسفرفيوردحسبماالأهليةالحرببعداللَوراة"11

لنحمياالنيوالتذاكرالسجلاتفيذلكشرح"وقد:الثاني

وكتاباتوالاُلبياءالملوكأخبارفيهاجمعمكتبةانشاوكبف

ماكلبهوداجمعوكذلكنفادمها،حسبالملوكورسائلداود

2:الثانيغدنا")مكايينوهولناحدئتالتيالحربفيففدناه

أ-14(.3

،الذى،لكخداثالئاريخىالتثزجتفسّرالمعلوماتهذه

سفركطفإنوعليهالأمور؟بلْصحيحالمهلَمونإليهشَبهلم

لجمعد!دقلَينوغيرمخلالفئينكمحاولثينلِبدوانونحمياعزرا

سفركاتبمعحاصلهوكماتماماًمنها.نسيماالأخباروذكر

الزمنياللَرتيبالكتبهذهمؤلفيذهنعنغابفلقددانيال

المرحلهَفييكنلمكُتبماأنإثباتوهذا.الفرسللملوك

لها.لاحمَةمرحلةفيوإنماالفارسيهَ

Barucطسبينوزا"باروخاليهودكطالفيلسوفيعَول

Spinoza"كئابهفيTractacus theo logico- politucus

الخمسةباسفارهاالتوراةكتابمؤلفنفسهموسىهوعزراأن

167سنةالكنسيةبالسلطاتدفعمما.Pentateuchالأولى Y
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سفرفيجاءوقد.الكتابعلىبابوىحرملإصدارمبلادية

صرا،هدْا،"صطسبينوزاباروخالفيلسوفرأييدعمماعزرا

ألربأعلاهاالذك!موسىنوراةفيماهركانبوهوبابلإلى

6(.7:اسرائبل")صراإله

وهذالنحملِاذكرأيالأولالمكابلِينسفرفييردلم

نحمياالكاهنتجاهلهوذلكمنالقصدولعلّ،ملفتٌامز

منالرغمعلىعزرا،أنهالمفلَرضاليهودكطالكاهنلمصلحة

جاعتالتينفسهااللِونانيالنصبكلماتينتهيالسفرهذاان

جميعروًوساجنمعالئلألىاليوم"وفىنحملِاسفرفي

كمليفهمهمالكلالبصراإلىوأوريينوالكفةالشص

(.)83:")نحملِاالشريعة
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منالرغمعلىالعبريالنصفيتردلمالكلماتهذه

وسفرأسدراونحمياعزرابينمتشابهةكاملةأجزاءوجود

Esdrasفىالمذكورةالمغالطاتومنالمكابيين.سفرأي

زروالكاهنهوالسبيمنالعائدينانوزكرياحجّاىسفرى

الأكبرالإبنوهو،المخلصالمسلِحيعتبركانالذىبابل

المد!د،قبله79سنةسبيالذىJoconiahجواشيمللكاهن

فلِكونالأكبر.الكاهنإبنيشوعالعودةطريقفيرفيقهوكان

اكبرالكاهنشعَيىَهوعزرالأن،يشوععمّهوعزراان

فيالميلاد،ثَبل458سنهْالمثفىمنعادالذييشوعوالد

لِشوعأنحينفيلارتحششلَاالسابعهَالسنةمنالخامسالشهر

لَقدير.أبعدعلىالملِلاد،قبله2.سنهَعاد

دقةعدملَئبدهالذياللَنادضهذامنالرغمعلى

اليهودالمتشددونيزالفلاالاسفار،هذهفيالواردهَالمعلومات

لارتباطدفاعاًالعجائبىالنسبيالترابطلِقدّسونوالمسيحيون

داود.بنسلالمسيح

العائدلِنكْوائمتبدوالمسبيينلعودةالتوراتيالسردأثناء

مفارقةمع6-796:نحمياوبينا-276:عزرابينمدشابهة

زمنعلىالميلاد،دبل536سنةالعودهَوأسبعَيةزمنفي

منالمسبييناسدلمالذييهوذارئيسShishbazzarشيشبصتر
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J-الفارسيالملكخازنمثردات a:الذيالشصهواهذا1ش

افآ!يةاليهودمن،السابعةالسنةفيراصرن!ورخذسباه

راصرلنبوخذعشرةالثامنةألسنةوفىوعئرون.وئحطة

نفسوفىنفساً.وئلاؤنوإثنانمئةثملألياورشليممنسبي

رئيس،رداننبوزسبىراصرلنبوخذوالعشرينالئالثةالسنة

جملةنفساً.وأربعِنوخمساًمئةسبعأليهودمن،الشرط

3(.280-52:وستماية")أرمياآلافأربعةالنفوس

الملكخازنمثردات،منشيشبصّرشمقمهاالديالقائمة

مسبئِاً،وست!نمايةوثلاثألفاًوأربعينإثنينتشمللمحورش،

عبدأ،وثلاطئِنوسبعةوثلاثمالِهَآلافسبعهْإلىبالإضافة

المرافالَهَالحيواناتالقائمةذكرتكما.ومطربةمطربومئتي

وخمسةمئلْلِنخمل،رأسوثلالَينوسلْةسبعمايهَلهؤلاء،

آلافوستةجملاً،وثلاثدنوخمسةوأربعمالِهَبغلاًوأربعين

حماراً.وعشرينوسبعمالِة
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أنالمعقولمنهل،السبيمنسنةسبعينخص

عليههمماعلىضعفاًعشرينحواليالمسبيلِنعدديتضاعف

الذينالمسبيلِننصفأنافترضنالو؟.بابلوصولهميوم

أنالمعمَولمنفهل،امرأة0023اكطالنساءمنارمياذكرهم

أصبحناللّوالْىبناتهنمعحىَالنساء،منالعددهذايلد

الدهشةيث!رألانفسا؟.04236السبيفترةفيمنجبا!

واللَناسل؟.الإنجابفيالخياليالرقمهذاوالعجب

الخلافظهرفلسطينأرضإلىالمسبيينوصوللدى

الفبى،حجاىِالنّبيّان!فنبا:الهيكلبناءبسبببينهمواضحاً

إلهباسموأورشلحِيهوذافيالذينلليهود!وٍابنوزكريا

بنويشوعشاللميلبنبابلزرقامح!نئذ،محيهم.اسرائيل

فى...أورشليمفىالذياللةبيتببنيانوشرعاصاداقيهو

وشتربوزناكلطالنهر،عروألينشَايإليهمجاءالزمانذلك

وتكملواالبيتهذات!هنواأنامركممنلهموقالواورففاؤهما

(.r-أ:السور")عزراه

الهيكلبناءمقاومةتظهرالرابعالإصحاحعزراوفي

رفضواليهوهفالمتشددون.المتنازعينالأطرافبينواضحهْ

وهذاالبناء.اعم!فيالفارسينحمداأتباعمنالد!ودمشاركة

ومردوكأهورامزدابينالألوهلِةالوحدهَاتفا!عقدأنيعني
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السفرمنالسابعةالفقرةفيجاءمااعنكمافُسِخَ.ددويهوه

الألوهبهَالوحدةدعاةبينالهيكلبناءعلىالشقاقلِثبتطسه

اليهودية.جب!فيبعَواالذينيهوهأتباعوبين

الملكإلىفكتبواالوحدهَ،دعاةحفيظهَأثارالأمرهذا

بشلامكتبأرنحششداأيام"فيجرى.بمايعلمونهأرتحششلَا

.فارسملكارئحششناإلىرفافهموسائروطبئيلومثردات

الفضاءصاحبرحومبالاْرامية.مكنوبةالرسالةوكنالهة

الملكإلىأورشليمضدرسالةكت!االكلالبوشمشاي

.(9-14:7شر)111هكذارتحششتا

وأمرهذهالشكوىعلىالملكأجابفعَدعليهبناء

الملكأرتحششتارسالةدرِلْتلما!حينئذٍ:الهيكلبناءبوكَف

لىاٍبسرعةذهبواورفافهماالكلالبوشمشاكطرحومأمام

توقفحينلْذٍ.وقوةبذراعوأوففوهماليهودإلى،أورشليم

داريوسملكمنالثلأليةالسنةإلىمنوقفأوكانالتهبيتعمل

.(42-4:22)كرااافارسملك

أرتحششتاإلىالموتجهةالرسالةقراءةمنيلاحظ

الملَعلعَةلالكهيفيها،اسلَراثيجيةمغلطةوجودعليهاوجوابه

لاسلَرضائهمالهحكلببناءلليهودالفارسيهَالدولةبمساعدهَ

يعنىلاهذاولكنبعد،فيماوداريوسكْورشزمنفىخاصهْ
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علىيكونلنوبالتاليبأهورامازداايمانهمعنالفرستخلّي

أصدرلذلكواليهود،الفرسبينالإيمانيةالشراكةفسخحساب

يساعدالموداريوسفقورشالهيكلبناءبولمحفأمرهارتحششتا

اعدائهممعلَحالفهملمنعأووشغبهمقالفلهمتجنبلأجلفقط

الحقلِقةفي.بحتودينيعمَائدىهدفاجلمنبلالمصريلِن،

أويلالملكهوالفرسالملوكمناليهودإلىتقرّبمنأن

،العرشعلىلوالدهخلافتهلدىإذنصر،نبوخذابنمروداك

مسجونأكانأنبعدإليهوقرّبهاللِهود،ملكلِوياكلِنعلىمن

أولِلالملكبيروسالشهيرالمؤرخويصف.أبيهحكمظلفى

عللِهفثار،العزيمةواهنالشخصيةضعيفكانبأنهمروداك

)التوراةيهودياً.صارقدبأئهالاهمئَهماوكتلهالشعب

798(.صفحهْ،الثانيالجزءاليسوعيهَ،

عودةفإنلكحداتَالزمنيهَالجدولهَبصحةأخذناماإذا

عهدفيولسِ!الثانيأرتحششئاعهدفيلَمّتونحمياعزرا

أيامفيا!ويؤن"وكاننحميا:فيوردحسبماالثالثداريوس

آباءرؤوسمكنوبينويدوع،ويوحلألانويوياداعالياشيب

إلىالاشارةولَجدرالفارسى"داريوسملكفيأ!ضاًولكفة

كساقيعملزرادشتلِاًوكانلإللِاشيبمعاصراًكاننحمياأن

عزراأنحينفي،فلسطينعلىكمرزبانأرسلهالذىللملك
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بنلبوحانانمعاصراًكاننحميا،منسنةبعشرينأصغروهو

.Jahananألياشدب

مدعاهللشكلأنالأحداثلهذهالتاريخيالترتلِبا!ن

أنحينفيالاولأرتحششلَالحكمالسابعهَالسنهَفيعادعزرا

هذاوفي.نفسهالملكحكممنالعشرينالسنةفيعادقدنحميا

قدكانمامستنداًالىكانعزرابهجاءمالأنفاضحتناقض

جميد"لأشاعزرا:فيجاءوقدسنة.بثلاثلِنقبلهنحميابهاتى

أمامرحمةعلينابسطبلإلفايتركنالمجمودينناوفىنحن،

9:")صراخرائبهونفيمإلفالنرفعحياةليطينافارسملوك

عزرا،قبلنحميالِدعلىتمَالبناءانيثبتعزراكَول9(.

هُدِمَتقدأورشلحِأنلِعنيفهذاذلكغيرالأمركانوإن

مؤزخ.أئلِذكرهلمماوهذا،الزمنيةالفترةهذهخصمرتلِن

ك!ئرالشصالأن1مملَلئاً:كانالهيكلأنعزرايذكر

الخارجفيالوفوفعلىلناطافةولاأمطاروقتوالوقت

r(.9-1أ:...11)عزراهلإثتيناوواحدليومليسوالعمل

واسعةالمديئة"وكاثتذلك:غيرفيقولنحملِاأما

فدألبيوتتكنولموسطهافىداليلاًوالشصوعلبمةالجناب

4(.7:بئيت")نحميا

3((



السامريينبدنالعداءأسبابيوسلِفوسالمؤرخيروى

لهذاالداعينوبينالألوهيللدمجالرافضينالأصوليينواللِهود

.الواحدةالعائلهَداخلإلىوصلالخلافأنفلِقول،الدمج

يتحركولمالهيكلداخلJoshuaلِوشلِاأخاهدلرفجوهانان

مناوئأكانالقلَيلالأخلأنالقالر،لمعاقبهَالفارسيالمرزبان

علمولماالهدكل.بناءضدللمشاكلومثيراًالدشِي،للابدماج

فلسطينإلىوأتىأرتحششتاملكهمنالاذنطلببالأمرعزرا

إلهإلىمعهالمرسلةبالهدايامحضلاًالأمورلد!دئة

5(.7:")عزرامسكنهأورشليمفى."والذياسرائيل

الإدارىالحكمعلىفودلِتهيثبتعزرابهجاءما

حولاليهودىالمجتمعداخلالمَائمالصراعيثبتكمالفلسطلِن،

عزرايملكهالذىالزردشلَيالمعئقدمعوالإندماجالإنصهار

الأموالصرفبأوامرمعززاًفلسطينإلىألَىالذى،بنفسه

خواطرتهدئةبغلِة،الجزيةدفععنبالإعفاءوالإغراءبسخاء

مواقفهملَغيلِربغيةإغرائهمأووالمشاكسينالمعارضين

يذعنوالمالذيناللأويّونبلِنهمومنمجموعتهإلىوالإنضمام

مرسلأئكأجل"هن.اللاويينسبطغيرمنبكهنهَفأبدلهم،إليه

لهوذاعنالسؤاللاجلالسبعةومشيريهالملكقبلمن

وذهبفضةولحمل،ليدكالتىإلهكشريعةحسبواورشليم
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اورشليمفيالذيإسرائيللإلهومشيروهالملكلههتبرّع

.)(714:)عزر"مسكنه

فيفلسطلِنإلىجاءإنهعزرايعَولآخرموضعفي

والهكلالمدينةجدرانليدلثئنداريوسعهدمنالسابعهَالسنهَ

خلطفمَدتاريخيهَ،مغالطةفلِهالئوكلِ!هذا.الناموسوليعلن

لارلَحششلَا،السابعةوالسنهَلداريوسالسابعةالسنةبينالكابْ

عهدفىملَزامنينكاناونحمباعزرالأنجدأمنطمَيوهذا

العمرفارقمنالرغمعلىداربوسعهدفيوليسأرلَحششتا

بلِنهما.

بعدهايعودسنةسبعينسيستمرالسبيأنأرميايذكر

سببهعلىبابلملكاللهولِعاقبديارهمإلىالمسبيّون

ونلكبابلملكاعاقبأنيسنةالسبعنئمامغدلهم"ويكونوا

12(.2:الرلط")أرمباهبفولالأفة

اليهوديهْالئقاللِدلمسارالتاريخلِهْالأحداثمراجعهَمن

وإلمحامهْالطقوسلممارسةالمس!الذىهوعزراانيتبيّن

فقدلها،المزعومةالتاريخيةوالأقدميّهالاعياد.فىالشعائر

نظراًإثباتهيمكنلاالذىالذكيالتقديسكَصدلموسىنسبها

اللاحمَهَالأديانأنالمعروفومنالشاهد.وفمَدانالزمنلبعد

مزتالتيالشعوبطقوسلإنتح!بدورهاعمد!لليهودية

115



طمسبهدفأسمائهاإبدالأوصنَمابههَأعلِادخلىَمحاولةفيها،

عنبدلاًمعتدَدهاوإحل!الشعوبللَلكالونَنيهَاكهةأسماء

ميلادع!دلزمنبإبدالهمالمسلِحلِدنعندحصلكمامعتقداتها،

كانونمنوالعشرلِنالخامسفيوجعلهايلول25منيسوع

فيلِحصلنفسهوالأمرالوثنى.المشِراعلِدمحلليحلالأول

لَبُنىدلِندهَلرموزمقاماتوإشادةالعبادةومقاما!الكنائسهدم

الجامعملر،والمقاماتالكنائسلتلكالمهدمةالأسسعلى

،اسطنبولفيصوفداالأجلِاوكنلِسهَدصنَمق،فيالأموىِ

الكنائسكذلكوغيرها...وغيرهاالقدسفىالأقصىوالجامع

منذكرهامحوقصدالوثنيةالمعابدمنهُدِمَماعلىالمشادهَ

جملِعإزالةالطرقبمختلفلِحاول،الأقوىفالمحتلاللَارلِخ.

بغيةإحتلكه،كبلموجودهَكانتالدىالحضارلِهَالمؤثرا!

طلباًالمُسلًضعَفَهَ،الشعوبعلىالجدلِدةمفاهيمهفرض

المَدلِمهَالشعوبجملِعتارلِخمحووماوالدلِمومهَ.للاشتمرار

ملِلادبعدللبشرلِهَجديدتاريخوتنبيتالميلاد،سبقتاللَي

النظرية.لهذهإثباتٌإلا،الناصرىسِموع
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وآلهةٌطقوش

لمحد،و/حد،/كو/قهذهخالق!!لمبئ

خلالحدهلصلىهيفثه،بتصرّب/و/بيهبتعؤّ!طرقىلكق

وأطفالهنالنساءكانتالقديمهَ،البدائلِهَ،المجلَمعا!فى

الحلِاةمصدرالأموكانتالرج!.عنمنفصللِنلِعيشون

للكائنصورةتكونأنالطبحعىومن،الاسرةفىوالإنضباط

كُرّس!لذلك.واللذةالخصبومصدرالحياةواهب،الأسمى

الديانا!بعكس،القديمةالديانا!فىالسنينلمئا!إلاَهةً

تمَريباًلَختفيفهي،والإسلاموالمسيحيةاليهودية:السماوية

الدلِانا!هذهفيللبههفالتوجّه.للرجلالأساسيالدورليصبح

مخلَلفعلىالدلِنورج!والكهنهَذكوركط،توتجه،هوالثلاث

أيضاً.الذكورمنهمومراتبهممراكزهم

علىاللاهوتيينوالعلماءالباحثينمنأىلِحجزألم

فلسطين،بينهاومن،الكنعانيةالارضسكانأنبحقيقهَالبوح

المحل،الواحد،ا!هإلىتشيروعادالَاطقوسأيمارسونكانوا

أتبتتوقدالمنطقهَ.هذهإلىواليونانالفرسوصولقبل
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بالثالوثيؤمنونكانواالكنعانيينأنأوغاريتاكتشافات

مختلفتمل!الدياكهةببقيةاعترافهمجانبإلىالمقدس

لكل"بانتيون"جامعاًهيكلاًأفاموافلالَد.الكونيةالعَوىعناصر

وابنهعشتارأوعشترولَاوزوجلَهاللراسهاوعلىالآلههَ

لاالوجودحتملِهْأنبحثِ،الإيمانصالثيشكلونالذلِنحدد،

والإبنالمذكر،والآبالمؤنثالقدسالروحبوجودإلاتح

ذالَها.منذاتهالْولدبذاتها،مندمجةتكاملبةوحدةفيأيضاً،

Androgeneفيالزرادشتيالفكرفياليهود!لِةانصهارولدى

الألوهية،منالئأنيثفكرةازلِلتالميلاد،قبلالخامسالقرن

والكنعانيينالزرادشلَلِينعندالتلاليثعناصرأحدتشكلالتي

طقوسهممنفألغواذكرياً،عندهمالالهوأصبحالسواءعلى

المسيحيةالمؤنثهَ.اماالاَلهةمنغيرهااوالميتراللإهةالتوجه

القدسوالروحمذكر،فالأب،الثالوثلوحدةالإعدبارفأعادت

مذكر.والابنمؤنث

علىولَعرفهالكنعانلِهَالأرضالىإبراهيموصوللدى

الذكط،المحلالواحد،الإلهبفكرةآمنالإيمانيهَ،وطقوسهاعاداتها

مدلِنةكاهنصادقملكيكذلكبه،يؤمنابيمالكمضيفهكان

وملكىأبيمالكالِمانأنّيعنيلاهذااللِبوسي.،المجوسيساليم

ومُلزِماًالكنعانبةالبلادكلفيمنئشراًكانوأبراهيمصاد!

118



فىمؤنثةإلآهاتثلاثةوجودالىالتوراةلْشدرلسكانها.إذ

AstarteوعشتروتAsherahأشلِراهالفلسطينيهَ:الأرض

يحئهاالمنطقةهذهشعبكانالتي،الشمسأى،الجنةوملكة

واسلَمر.الإلهاتبقيهْعنالعبادةطقوسفيويميًزهاكئيراً

السبىمناليهودعودةبعدماإلىالآلهةبهذهالإيمان

القديمةالآلههَبقلِهَوإزالةيهوهبإلههمايمانهملفرضومحاولتهم

بعدهَالمسيحلِهَبعدماإلىاليهاواللَوجًهبهاالإلِماناستمزالتى

أما11يهوذا:إلىتوجههلدىالصددهذافيأرميافلِعَول.قرون

الأبناء.أورشليمشوارعوفييهوذامدنفىيفطونماذاترى

لملكةكعكاًليصن!االناريوفدونوالاباءحطبأ،يلتفطون

أ-18(.77:)أرملِا"أخرىلاَلهةسكائبولسكبالسموات

منتمح،لمالوثنية،المزخرفالكعكصناعهَفعادة

مرورمنالرغمفعلىالمنطمَهَ.لشعوبالإجتماعيةالذاكرة

البيلَيالكعكصناعةعادةلَزالولاواكثر،سنةآلافثلاثة

عددفيالمسيحيينعندتمارسوالرسوماتبالنقوشالمزخرف

لاواللَي،الأضحىعيدفيوالدروزالمسلمينوعند،الفصح

والمظ!.الفصحعيدىفييمارسونهااليهودبزال

إلههمإلىانئسابهمبصحةاليهودادعاءمنالرغمعلى

تواجدهممثطقةفيعبادتهتعميمفىأنبياؤهميفلحفلملِهوه،
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بالثالوثيؤمنونكانواالكنعاندينأنأوغارلِ!اكتشافات

مختلفتمئ!اللَيالآلهةببقيهَاعدرافهمجانبإلىالمقدس

لكلا"بانلْدوناجامعاًهيكلاًأقاموافلمَد.الكونيةالقوىعناصر

وابنهعشئارأوعشتروتوزوجدهايلرأسهاوعلىالآلههَ

لاالوجودحتميهْانبحلِث،الإيمانملالثيشئلونالذينحدد،

والإبنالمذكر،والآبالمؤنثالقدسالروحبوجودإلاتلَمّ

ذاتها.منذاتهاتولدبذاتها،مندمجةتكاملبةوحدةفيأيضاً،

فيالزرادشدىالفكرفياليهوديةانصهارولدى

الألوهبهْ،منالتأنيثفكرةازلِل!الميلاد،فبلالخامسالقرن

والكنعانيبنالزرادشتيينعندالتلاليثعناصراحدتشكلالتي

طقوسهممنفألغواذكرياً،عندهماووواصبحالسواءعلى

المسيحية.أماالمؤنثةالالهةمنغيرهااوالمبتراللبهههَالتوجه

المَدسوالروحمذكر،فالأب،الثالوثلوحدةالإعتبارفأعاد!

مذكر.والإبنمؤنث

علىوتعرفهالكنعانيةالأرضالىإبراهبموصوللدى

الذىايل،الواحد،الإلهبفكرةآمنالإيمانيهَ،وطقوسهاعادالَها

مدينهَكاهنصادقملكيكذلكبه،يؤمنابلِمالكمضيفهكان

وملكيابيمالكايمانأدطلِعنىلاهذا.اليبوسي،المجوسيساليم

ومُلزِماًالكنعانلِهَالبلادكلفيمنتشراًكانوأبراهمصادق
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فيمؤتئهَإلآها!ئلاثةوجودالىال!وراةتشدِرلسكانها.إذ

Astarteوعشترو!Asherahأشلِراهالفلسطينيهَ:الأرض

يحئهاالمنطقةهذهشعبكانالتي،الشمساىالجنهَ،وملكهَ

واستمر.الإلهاتبقيةعنالعبادةطقوسفيويمئِزهاكثيراً

السبىمناليهودعودهَبعدماإلىالاَلهةبهذهالإيمان

القديمهْالآلهةبقيةوإزالةيهوهبالههمايمانهملفرضومحاوللَهم

بعدةالمسيحلِهَبعدماإلىاليهاوالتوخهبهاالإلِماناسدمزاللَى

أمااالِهوذا:إلىتوجههلدىالصددهذافيأرمبافيقول.!رون

الأبناء.أورشليمشوارعوفىيهوذامدنفييفطونماذاترى

لملكةكعكاًليصن!االناريوفدونوالاَباءحطباً،يلتفطون

أ-18(.7:7)أرمباأخرى!لاَلهةسكائبولسكبالسموات

منتمحالوئتلِهَ،لم،المزخرفالكعكصناعهَفعادة

Jjمرمنالرغمفعلى.المنطقةلشعوبالإجتماعيةالذاكرة

البيتيالكعكصناعةعادةلَزالولاوأكثر،سنةآلافثلاثة

عيدفيالمسيحيينعندتمارسوالرسوما!بالنمَوشالمزخرف

لاواللَى،الأضحىعيدفيوالدروزالمسلمينوعند،الفصح

والمظال.الفصحعيدىفيلِمارسونهااليهوديزال

إلههمإلىانشمابهمبصحةاليهودادعاءمنالرغمعلى

لَواجدهممنطقةفيعبادلَهلَعميمفيأنبلِاؤهميفلحفلم،يهوه
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أيامفيا!رّبلى"وق!أرمبا:ويقول.انفسهماليهودوبلِن

إلىئطلفتإسرلاليل.العاصبةفطتمارأيتهل.الملكيوشيا

فملتهنك.وزنتخضراءشجرةكلوإلىع!جبلٍكل

أخنها.فرأتنرجعفلمألى.ارجعيهذهكلفعلتبصما

معوزنتالأرضنجستأنهازناهاهوانمنفكانبهوذا...

أختهااليترجعلمأيضاًهذاكلوفىوالشجر...الحجر

-36:)أرمبا".الربيقولبالكذببلدالبها.بكليهوذاالزانية

5.)1

هومماأكثرمجازيهوأرميايذكرهالذىالزنى

الوثنيةلقههَتعئدهو.والمرأةالرجلبينجنسيةممارسة

ومنالطبيعيهَ.الظواهربمختلفأوبالحجرأوبالشجرالمدملظة

أهللعادا!وصفمنأرميالسانعلىجاءفلِماالتدقبىَ

الأديرةإقامةاليست:السؤاليبرزالئعبّدفيالمنطقهَ

الأشجارولَزيينالمرلَفعة،الأماكنفيوالصوامعوالمزارات

القديمةالعباداتلطقوستتابعهيالميلاد،عيدفيالخضراء

إ...3المنطقةهذهفيالكنعانلِةالشعوبتمارسهاكانتالتي

مرةأربعينAsherahأشيراتالمؤنثهَا!ههَاسمورد

حاولوقد.تزرعأوتهدماوتبنيتصفهاالتيالتوراهَفي

السابعالقرنفي،جايمسالملكلنسخةالمعَدسالكتابم!رجمو
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وذلك،بستانبكلمةAsherahأشبرا!كلمةلَمويهعشر،

منالمؤئثةالآلهةبهذهالإيمانبإزالةال!هودفشلإخفاءبعَصد

الخصبِ.الهل!منطقة

لَعترف،يهوهالمذكر،الإلهعبادةالىبالانتق!

عبدواقدالإسرائيليينبأنأسفارهامنالعديدفيالتوراهَ،

عاقبهموقدوشعتايم،كوشانبإسميعندهمالمعروفالعجل

ألرلط،عينىفيالشرَإسرائيلبنوافعملاذلك:علىالرب

ضمبفحميوالعشنروتالبطيموجمدواإلههمالربونسوا

بنوفعد.النهرينأرامملككوشانبيدفباعهمعيهمالرلب

7-8(.3:سنبن")فضاةئملأليوشفابمكوشاناسرائبل

الأنثىالعشترو!الخصبإلهىعبادهَإلىاللَحولهذا

البعليمعبادهَجانبإلىوالخصبوالعطاءالأنوثةتملوالتي

بالقوامبعاليهيُرمَزوكانالذكورةيمل!الذىالعارىالوثن

بالأعمدهَالمصريينوعندالكنعانيةالشعوبعندالحجرية

أوبالاخضراروبالنباتالمزينهَالأجرانذا!المرلَفعة

فيموجوداًمنهاالكئيريزاللاالتي،العموديةبالمسلات

ذلكالىيرمزونالبدوكانالصحراويهَالفيافىوفيمصر.

بعضبغرسالإكتفاءأوبعضها،فوقالحجارةبعضبرفع

الذكريالقضيبلتمثيلعامودىبشكلالمستطيلةالحجارة
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بعضهافوقالمشوقعةالحجارةمنالكثيريزالولا.المنتصب

والسهولالمرتفعاتمنالكثيرفيماثلأمنها،المبنيأو

الشمليالبقاعمنطقهَفيالشهيرالهرملقاموعومنهاوالفلِافي

واضحاًبداالأنوثهْأوالذكورةتاللِهبينالصراعهذا.لبنانمن

ففيوعزرا.نحميابعدماإلىوامتذاليهوديةالمدرسةفى

إلىتشلِرنقوشاكتشفتالصصرية،الأراضيفيكومخربة

ذلكآلهةمل!أنّهعلىيدذممااشلِرات.جانبهوإلىلِهوه

والمسيحييناليهودللأصوليينصدمةشكلماوهذا،الزمان

هيئاتداخلوالإنهيارالَاالتّصدّعا!سئب!توراتيا،المتزمّتين

زوجة،أوعشيقةللِهوهيكوناننفواالذلِنلَينالمتزمّالمؤمنين

صورمناكثرليسالنقشفيأشيرا!تملاّلهماانمدّعين

عشىَاوزواجمنللِهوهنسبماوان.لشمعدانأَولمذبح

فإنوعلبهالمنشقدن.المصرلِلِناليهودلَرويجمنهوجنسي

والويلات.المصائببهمأنزل،منهمانتقاماً،يهوه

معالميلَراأول!الجنّهَ!ههَالفرسلدمجكان

لإبتداعبعزرادفعالذىالسببأهورامازدا،بشخصيهوه

المسبلِينمجتمعفيالجديدللمعتقدلِروّجخداليتارلِخ

المكابيةالحركهَنشا!التصدعهذانتدجةومنفكريّاً.المدصدّع

أواليونانبهَ،الآلهةمنغيرهدونبيهوهبالالِمانالمتشددهَ
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المكاببةالحروبوكانتغيرها.أوالرومانيةأوالفارسبهَ

فلْرهَفينشطواالذلِنالإباحدينالمتهلدنينضدبالأساسموجّهه

بعبادةاستمرواالذينضدكذلك،للمنطقةاليونانيالحكم

ا!هة.منوغيرهااللالالهبفَط،حولولوأنا!اشيرا!

017سنةالهدكلبلَدنيسأبيفانوسانطونيوسقيامبعد

الهيكلداخلوالمتهدكةالشاذةالممارسا!وتمادىالم!لاد،قبل

بلثقافةالمتأثرينوالعمونيينللمؤابيلِنالدينيةالإحتفالا!أثناء

الإلهيللخصبصورةالجنسلِةالممارساتتعتبرالتياليونانبة

بيناليهوديةالإنقساماتلظهورأدّىممابها،للتشبهودعوهَ

المتعففينالملَطرفينلظهوروبللَاليوالحشمونلِين،الحسيديم

الإحتفالاتبعدالجنسيللتهتكالرافضينالأسينيينأمثدمن

تدعولَعللِماتلوضعاللالمودبحكماءدفعالأمرهذاالدينيهَ.

فيجنسئِاًالمتصلَيْنالملاكَيْنصورةعرضأنوللقولللتعفف

للحشمةمخالف،اليونانيالفكرلَأثيرمنمأخوذةالهيكل

ال!كل.ولقدسية

عندالدينيةوالطمَوسالعادا!حولالأبحاثاحدفي

الكاهنا!ن11التلمودعننمَلاًباتاى،رفائيلالباحثيقولاليهود

إزاحةأثناء4،كلأمماحباسمالمعروفةكهانئه،مراحلإحدىفي

فتظهرالعامةالقاعةعنالأقداسكْدسيفصلالذيالستار
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ا!نالمصلينلجمهوربقولهجنسياًالمتصلينالملاكينصمورة

:للمرأةالرجلكحبهواللهأمامالحب

Behold! your love before God is likethe"
loveof"إ، male and female

فوصفالمَدسزارالذىاليهودىالمؤرخفيلونأما

منيرافقهاوماالنذوراتتالَدلِموكلِفيةالهيكليةالطالَوس

البخوردخانعبقبسببالكاهنا!نفيقول،جنسيةممارسات

القاعةداخليجرىمايرىفلا،كالأعمىيصبح،الكثيف

.ممارساتمنالعامهَ

أوالدينيةالإحتفالاتبعداليهودعندالجنسيالتهد!

هوشع:سفرفيجاءحسبماالتوراهَفىيبررهمالهأثناءها

إمراةلنفسكخذإذهبلهوشعألربئفالهوشعكنمماأول11

فذهب.الربّتاركةزنىزنتقدالأرضلاًنزنىوأوكل!زنى

-أأ:)هوشعابنأ"لهوولدتفحللتدي!بنتجومروأخذ

إبراهيم،وقبلهماوإسحقابيمالكقصةفيجاءوحسبما3(.

والشملِّر،التقتِةكصدزوجتهبإعارهَللرجلالسماحفإن

ولاشائعأمزفهو،الماديةللمنفعةطلباًأوالحباةعلىوالخوف

علنأ،وممارستهاالجنسيةالمداعبةوأمااليهود.عندمنهضير

بعدماإلىهارونزمنمنواستمرّتاليهودفيهاتمادىفالَد

فيالنيالذهياكراطالشصكل"فنزعالمكابيالعصر
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وصورهألديهممنذلكفاخذ.هارونبىلهاوأتواآذانهم

إسرائملياآلهكهذهففالوامسبوكاً.عجلاًوصنعهبالإزمبل

مذبحاًبنىهاروننظرفلمامصر.أرضمناصصتكالتى

الظفىفبكّرواالرلطّ.جمدفاًوفالهارونونادى.أمامه

لفلالشصوجلسسد4.ذبالحوقدّموامحرقاتوأصصوا

-5(.ا32:للّص")خروجقامواثتموالشرب

وللكوإسحقأببمالكقصةفيالواردةالفعبكلمهَ

الكرةلعب،بالطبعبها،يقصدلاالخروجسفرفيالواردة

العامةالجنسيّهَالعملياتبهاالمقصودوإنماوالجريد،والسباق

الأباملهطاكإذ،!وحدثوإباحيهَ.تيمنيرافقهاوما

ونظرألكؤةمناشرفالفلسطبنيينملك،أبيمالكأن،هناك

لهوق!إسحقأبيمالكفدعاإهرأته.رفقةيلا!إسحقفإذا

-8:'6اختى؟؟")تكوينإثهاليدالتفكيفإمرألس.هي!لما

Ptolemyأخلِهمحلث،بطليموسمساعدةبعد9(.

6Philadelphusإلىوترجمتهاالتوراهَألمس!بوضعلللِهود

بذبحاليهودلِهْ،اعلَنقالذكط،الثلثبطليموسابنهقام،اليونانية

بأورا!يشمترونوهمال!كلداخلالمتهتكيناليهودبعض

للإباحلِهْحدوضعمحاولأالآخر،بعضهمواسئعبد،العنب

خارجه.الاحتفالا!واثناءالايكلداخلالدينلِة
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الذهبلِهَالأقراطوضعموضةأن،اليوم،الملاحظمن

مخقفالَامنهيبها،لأنوفهموخزمهمالذكورالشبابآذانفى

أصبح!قدالبعضبعضهمعلىللتعزفاليهودلِةالعادات

ومنهاالعربيالعالمبعضوفيالغربيالعالمبلدانفىفَمائعة

هوامناالميلاد:بعد253(أ-أورلِجين)85المَديسيقول.لبنان

الأولالدورالَيالخلىَلِومبأنيؤمنالذيالعاثَلالإنسان

شمسٌهناكلِكنولمونهارٌمساءٌهناككانوالثالثوالثاني

أخذناوإذاسماء؟!...الأولاللِومفيلِكنلموبأنهونجوئموقمرٌ

وبسطاءاللِهودلِفعلكماالشرلِعهَ،فيجاءمابحرفية

هذهوضعمنهواللهكانإذاخجلاًاحمزفإنىالمسدحدلِن،

منطقيةوأكتزأفضلتبدوالناسوشرائعلمحوانينلأنالشريعهَ،

11.منها

Origene: Huet, origine niana, Frank, 21, Citation

076(tireedu Sod de Dunlap page
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/و/لهة؟لم.بهٌ

بشّرلمكئرفعاليَئسرحهوبصمت!!/بئ

تولؤردحم"!ضكرمورلش

"laplus puissante du mal!4ص!،ح"Le silenceest"
"Hauricehagre- "le sang de Toulouse

إلىألفهامناللَورالَدهَالقصصولمحائعجمعِبملَابعهَ

حولهممنعلىلِساعدهممخقصٍإلىاللِهودحاجةلَظهرلِائها

وطردهاعللِها،والإحلَلِ!وسرقتهالقتلها،الشعوبمن

وإفسادهابالملحأرضهاوزرعممتلكاتها،علىوالأستلِلاء

علىوالإبقاءحائطفىمنهابائلكلعلىوالقضاء،بالحجارة

بهن.للتسرّىذكراً،تَعْرِفْنَلماللواتيالبكورفتيالَها

الدائمةالحاجةإلىلَعتمدالد!ودعندالإلِمانمفاهلِمكل

وإلمحامهَ،اليهوالإندسابمُرسِلهبألوهلِهَالإع!رافمقابللمخقص

الظرفدهَاللَنبّؤاتوما.الطرفينبينالملَبادلةالنْدتِهَالوعود

بالوعودلأبطالهاوإسرارها!هوترائي،الحلميةوالظهورا!

وتقدلِسهاعمودلِاًالمستطيلهَالأحجاررفعثمومنوالمباركة

الَفا!علىشاهدهَلتكونعليها،سكبهأوبالدهنبمسحها
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ذلكبمساعدةالعتددةالدولةبإقامةالحُلملتثبتِإلآالطرفبن،

يعقوببلِنكانالمونَق،الأولالفعليوالإتفاق.المزعوماثه

،حارانإلىسبعبئرمنيعمَوبارتحالفأثناء،المجهولوا!ه

فأقام،هناك،اللهله،ظهركنعانأرضمنلوزفىومروره

الل،الكنعانيا!هبي!أىالل؟بي!المكانذلكودعامذبحاً

ىأإسرائلِل،فكانت،اليهنفسهاليهودىالشعبنسبالذى

جبرائدلمدر:بإيلاسماؤهمالمنتهدةالملائكةوجميع،ايلأسرة

ونسباشلَقاقفهيالبرازلِلكلمهَذلكفيبماوعزرائلِل...

أثبتتهناكالحديثهَالمكتشفاتلأنالل،الكنعانىالفينيقىللبهه

عبادةومارسوافيهافأقامواالبلادتلكمكتشفوهمالفلِنيقيينأن

ايل.أرضفسمّوهاأرضهاعلىالل

لدعىالا1له:ووَللِعقوباللباركالكنعانيهَلوزفي

اللّهلهوق!.إسرائيلإسمكيكونبليصوببصفيمااسمك

.وملوكمنكتكونأمموجماعةأمةوأكثر.أثمرالقدبر.التهأنا

واسحقلأبراهيمأعليتالتىوالأرض.صلبكمنسيخرجون

اللةصصئم.الأرضأعلىبصكمنولنسلكا!يها.لك

هنعموداًيصوبفنصبمعه.تكلّمالذيالمكانفيغه

إسمبصوبودعازيناًعليهوصبئسكبباًعلبهوسكبحجر.

(.9C-35:هإيل")تكوينبيتمعهاللَةتكنمالذيالمكان
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معالهل،،الكنعانيالإلهيلدقيأنالمصادفةمنليس

إبراهلِم،جذهاشتراهاقدكانالبئرفللكسبع.بئرفيلِعقوب

إبراهيمعلىأشفقالذىأبدمالك،الأصيلصاحبهامنمخادعة

البئرتلكوقصهَالماشيهَ.وسقايةوالمأوىبالرعيلهفسمح

أبيمالكأنالزهانذلكفياوحدثا:التكوينسفرفيمرويهَ

كلفيم!التهلهفائلدنإبراهيمكفماجدشه،رثمسوفدكول

ولابيتصرلاأنكههناباللّهليأحلففالانصلألع.أنتما

والىإلىَتصنعإليكصنصالذىِكالمصوفوذزيتي.بنسلى

وعلالب.أحلفأناإبراهحفقالفيها.تونبتالنىالأرض

ابيمالك.جميدغهمنعهاالتىالماءبئربسببأبيمالكإبراهيم

ولانخبرنىلمألتالاْمر.هذافعلمنأعلملمأبيمالكففال

وأعلىوبقرأغماًابراهيمفاخذأليوم.سوىسمصانا

القممننعاجسبعالراهيموأقامميثافاً.كلاهمافمطعاأبيمالك

أفمتهاالتينعاجالسبعهذههالإلهراهيمابيمالكفق!وحدها.

ليلكونلكينعاجسبعبديمنلاخذإنكفف!وحدها.

بئرالموضعذلددعالذلكالبئر.هذهحفرتبأنيشهادة

31(.22-:12".)تكوينالسبعألنعاج11أيسبع،"بئرشيفا"

النَهلِعرفالرجل!نمِنَمَنالروالِة،هذهبعدنسل،لن

كانفإنابيمالك؟إلهالهل،غيرابراهلِمإلهوهلالآخر،فبل
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،الأقوىالأرضصاحبوهوأبيمالكقبلفكيفذلكغير

أنحينفيمعه،فيكول،جلِشه،وقائدجيشأعندهأنبد!ليل

هلا،والكالأالماءوراءيسعىوعابرأبدوياًإلاليسإبراهيم

البدوىهذامنيخافوالأرضالجيشصاحبأنالمعقولمن

ولن!زيته؟لهالأمانمنهفيلتمس

الغدرفيابراهيمصفاتابيمالكعرفكيفثغ

وصلتحتىالغدرفيأخبارهابراهيمسبعَ!هلمنه؟للِتوجس

؟.باستضافتهيقبلكيفالح!هذهوفيابيمالك؟

لذّةالفطنللمَارىءونترك،الوقائعهذهلَهمّنالا

الأولتملّكهممنذاسرائيلدولةمؤسسينواياصد!اكتشاف

إلاّليسوردلَاالتيالالَصةسياقفيجاءوما،فلسطينلأرض

بالمخادعةاخذتالتيالاولىلثماكنالتقديسمسيرةلتوضيح

نحووذهبسبعبئرمنيقوب"فخرج.والاغتصابوالغش

غابتفدكالتالشمسلأنهناكوباتمكلألاًوصادف.حاران

فيفاضطجعرأسهتحتووضعهالمكانذلكحجارةمنوأخذ

الارضعلىمنصوبةسنموإذاحالماًورأى.المكانذلك

ونازلةصا!ةالتهمحكةوهوذاالسماء.بَممم!ورأسها

ابراهحإلهالربَألافقالعيها،واقفٌالربّوهوذاعليها.

لدأعلبهاعبهامضطجعانتالنيالأرض.أبيكإسحقإله
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وشرفاًصباًوتمتذالارضكترابنسلكويكونولنسلك

إلىوأردكتذهبحيثماوأحفظكم!أناوهاوشمالاًوجنوباً

فاستيفظبه.كفمدكماأفكلحنىأترككلالألىالاًرضهذه

أعلم.لموأناالمكانهذافىالربإنحقاًوقالنومهمن

وهذااللة.ببتالاهذاما.المكانهذاأرهبماوف!وخاف

وضعهالذيالحجروأخذالصباحفييصوبوبكّرالسماءباب

)رأسرأسهعلىزيناًوصبّعموداًوأقامهرأسهتحت

أدمتهألذيالحجروهذاايل...بيتالمكانذلكودعاالحجر(

أ-22(..28:الته")لَكولِنبيتيكون

ممامخلالفينبشكليناللَكولِنسفرفىوردتالمَصةهذه

المصريينفإنالأمر،يكنوايّاً.التوراةكتابتعدّديثبت

لها،المرافقةوالملالمكةالآلهةيتصوّرونكانواوالفرسالقدامى

بواسطة،الأرضإلىومنهاالسماء،إلىالأرضمنتصعد

هيكما،والمبانيالعمرانلرفعضروريةحاجةفالسلّم.سدم

لئسققعسكريةحاجةايضاًهيو،الأهراماتبناءفيالح!

لأنّللسدم،لهمحاجهْفلاالرّحرالبدوعنداما.المدنأسوار

عضاكنايهْفهوعندهمالعمرانأمالسقم.يحتاجلاالخيمإقامة

ارتفاعبنعذىلاالني،الزرائبأى،الماشيةبِصدِرِيعرف

بشكللِرفعونهااللَيالحجارةمنصفوفالأربعهْعنأسوارها
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السلمحملأد!إلىبالاضافة.المواشيمبي!أماكنحولبدائي

للمسافرين.عائقأيشكّلوالكلأالماءوراءالإنتدَفىرحلاتفي

التكولِنكئبمنهوليسموسىأنتؤكدالصورهذه

وشاهدبابلفىعاشمسبيْهووكاتبهاالاسفار،منغيرهأو

فذكرالدينيةمعتقداتهامنواقتبسحضارتهاوعايشعمرانها

كانفلوعلدها.ونزولاًصعوداًوملائكتهاللهوترائيالسلّمفكرة

لكان،اليومكماكهربائيهْ،مصاعد،الزمنذلكفي،بابلفي

وملائكته،الإلهذلكبلَصرفووضعهاذكرهاقدالئوراةكاتب

!.والنزولالصعودعناءوكفاهم

كانويعقوبالل،الإلهبينجرىالذىالثالثاللقاء

اللمَاءيكونأنبدلالأولاللدَاءيجعلهأنبالكاتبالأحرى

يلْمّلقاءأوليكونأنتفرضالزمنلِهَالتراتبيةلأن،الثالث

عنيعقوبيخبرانولِأبىيعقوباسمإلىالإلهفيتعرّفبينهما

الأحدوأوا!هوجاريتبهامرأتهوأخذالليلةلالكقاماثم.اسمه

5أوصعرلهنيامبن،الأنعثر vوعربص(،ولدفديكنلم

فبفىمعه.كانمنوأجازالواديوأجازهمبُ!وق.هخاضة

رأىولماالفجر.طلوعحنىشماناٍوصارعه.وحدهبفوب

(.يقول!فخذي)1فخذهحُقًضربعليهيقدرلاانه)الإسمان(

أطلقسالإسمانوفالمعه.مصارغهفي!فوبفخذفلألخلع
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مالهفقالنباركني.حتىأطلم!لالهففالالفجر.طلعقدلأنه

يقوبأليومبصاسمكيدعىلاله:ففالبقوب.فقال.اسمك

وسألهوددرت.والناساللةمعجاهدتلألكإسرانيل.بل

وباركهإسمى.صنسللاففالاسمكماأخبرنىيصوب

اللةنظرتلأنىقائلاًفنيئيل.المكاناسميضوبفدعاهناك

03)تكوين"نفسيونجيثلوجهوجهاً 22- 3:.)r

لَراءىواهماًحلماًإلاليسجرىماأنورد،ممايتبيّن

إلهاً،يعقوبافترضه،انسانبشكلليعقوباللخد4

فيكماكلَفيهمئئتاًأرضاًفطرحهعليهوتغلبفتصارعا،

بالهزيمةواعترافأالإسشملام.فطلبالرومانيهَ،المصارعة

فىيخمعأعرجالمعركةبعديعمَوبأصبحةبلمباركة.كافأه

.الموعودةالأرضنحنالكدودةمسدرته

فيهاالإلهتراءىالتيالظهوراتجمعِأنالملاحظمن

فيبماوتخيّلا!،أحلامإرهاصا!هيإنماوابراطمليعقوب

دائماًبحلمفالبدوى.صارعهومنيعقوببلِنالصراعذلك

بغيةمضاربهفيلهالغزاةوبمهاجمهْلقطعانه،الذئاببمهاجمة

ذئبٍوهممناكثرلِكنلمصارعهالذىفالإله.والنهبالسلب

ليسفهو،يعقوبحقّخمعأما.عليهبالانتصاريحلمعدوٍاو

والذى،النومأثناءلهحدثالأنسيللعصبإلتهابٍمناكثر
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والخمع،العرجحالةإلىيؤديمعروفسببدونعادةيحدث

طوبلاً.تدومددالنى

لميعقوبأن،القصةهذهسياقفىجاءماعجيبمن

فإنذلكومعله،البوحرفضالذيمصارعهإسمعلىيلْعزف

صارعهمنانيععَوبعرففكيفمباركتهمنهطلبيعقوب

،والمهزومالمزعومالإلهبذلكالأجدرلِكنألملِباركه؟أنيقدر

دائماًالأقوىهيالآلهةلأنألسِ!له؟يعمَوبمباركةلِطلبأن

؟.الناسفيعبدها

وإلههيعقوببينالعلاقةتوثَفَتهذه،المصارعهَبعد

انإلىجانبهإلىوبالبقاءالنسلوبإكثاربالأرضوعدهالذي

حجرمنعمودذلكعلىوالشاهدبها،وعدهالتيالوعودتتمّ

ومعالأبد.إلىومقدّساًممسوحاًليصبحالزي!،عليهسُكب

بعديهوهلِخلَارهإنسانالىالممسوحالحجرتحولىالزمن

لخلاصيعملأبدلِأمسلِحاًفيصبح،الكنعانيالمحللْقمّصه

الأمم.بقيةمظالممناسرائيل

قديمةشعيرةهوأنواعهابمخلالفالأشياءتقديسا!ن

الدهنأوالزيتبسكبسمكانلَا،والمصريينالكنعانيينعند

هذهتُمسحثمومنبرموزها،الملَمللّةالأشياءقفةعلىالمسلِر

منالعادةبهذهاليهودأخذوقدمُقدّسَة.فئصبحالأشلِاء
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التكوين،سفرلِذكرحسبماولِعقوب،،الفرسأعداءالمصريلِن

عادالَهاعلىليلَعرّفمصرإلىوصللَاقدقدماهتكنلم

منوإنماللَمَديسها.الأشياءعلىالزيتسكبومنهاوطقوسها

الئيالشعوببممارسهَيعرفكانمنهوالتكوينسفركتب

فيموسىهووهاروالِالَه.فيفأوردهاالعادا!لتلكعرفها،

لكتاخذوأئتقائلاً:موسىالتهاوكلّمايُقَولى:الخروجسفر

علرةوفرفة،شاملخمسمايهَزنةقاطراًمرّاً.الأطيابافخر

وسليخةشاقلاً،وخمسينملأشينالذريرةوقصبذلك،نصف

وتصنعههيثا،الزيتونزيتومنالقدسبشاووخمسمابة،

دهناًالطّار.صنعةعلارة،!ر.للمسحةمفدّساًدهنا

2(.2-ه03:2)خروجا.ايكونللمسحة

أن،التوراةمعَدّسويذعي،التي،الكلماتهذهنصّمن

لِكنلمالقدسفشاقلالمالَلّس،الغشّيظهركتبها،قدموسى

بهذامعروفةلَكنلمالقدسانكما.موسىزمنفيمعلوماً

إسمهاكنعانيّهْيبّوسيةمدبنةكانلَاأنهاإذمهؤدة،تكنولمالاسم

كانواأنهمإذلليهود،العملةيستنبطلمموسىأنكماساللِم.

اثناءبهايمزونالتيالبلدانفيالمتداولةبلعملاتيتعاملون

الليديون،همالعملهَاسلَعملمنأولأنالعلممع.ترحالهم
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علىبهمسِممعولمشلِئاًعنهميعرفموسىلِكنلمالذين

الإطلاق.

موسىيقولبلمسحالإلهيلثمرالدوراتيالسردبتتابع

الشهادةوتابوتالاجنماعخيمةبهاولمسحالِهوه:لسانعلى

ومذبحالبخورومذبحوآنينها،والمنارةآنينها،وكلوالمائدة

كلأفداس.فُدسُوفا!تها،والمرحضةآنيتهوكل،المحرفة

وتفذسهموبنيههارونوتمسحمقذساً.يكونمسّهامن

26-03(..3:لي")خروجلمكهموااباهمبمسحك

،العبادةبطقوسالخاصئةلموسىيهوهتوجلِهاتفي

بشكلوالكنعانيهَوالفارسيهَالمصريهَالوثنيَهَالطقوسلَظهر

وفيما،البشريةالأضاحيفلِهاتقذمكانتاللَيفالمحرقة.فاضح

الدينيهَالطقوسأساسفيلْزاللاالوئني،لد4الحبوانيّهبعد،

المعذةوالمرحضهَجديد.بإسم،لالهٍولكناليهودىللشعب

الطمَسإقامةوأثناءالصلاةقبلوالتطقروالوضوءللإغشم!

حيثالزرادشلَيلِنعندالنهرينبينمابلادفىموجودهَكانت

وغيرهموأشعلِاوداني!وأرمياوحزفي!ونحملِاعزراأمضى

اللهبالسباعيالشمعدانأنالبالعنيغفلولا.سبيهمفترة

المأخوذالنارإلهلعبادةتجسيدإلاهومابلمينورا،المعروف

فييمارسونهاالمسيحدونلِزاللاوالتيالزرادشتيةعن
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والإضاءاتالشموعبإشع!الطقوسأداءأثناءكنائسهم

على.الصليبتلْوسّطمشعّهَذهبيةشمساًنرىكماوالبخور،

العالم.نورإنطلقمنهأنأساس

نامنهيطلببلموسىإلىبالتوجّهيهوهيكدفيلا

يكونقائلأ:إسرائيلبئى"ولكفمعنه.نيابهَشعبهإلىيتوجّه

إنسانٍجسدعى.أجيالكمفيللمسحةمقذساًدهناًليهذا

هومئله.مفذسننصنصالامفاديرهوعلى.بسكيلاعادىِ

علىمنهجكلومنمثلهركبمنكل.غدكممقدّساًويكون

31-32(.3:هشده")خروجمنيفطعأجنبى

فيهماوكلالمسكنومسحالمسحةدهنموسىاخذ11

المذبحومسحمرّات.سبعالمذبحعلىمنهووضعوقذسه.

ونطّقهمأفمصةوألبسهمهارونبثيفذمئنمآنلته...وجمبع

الخطّيةئورقدّمئمّ...يهوهأهركماقلاسلهموشدّبمناطق

مسئد!رألمذبحفرونعلىوجعلهالدممنواخذفذبحه

وقدّسهالمذبحاسفلإلىالدمصبّئمّالمذبحوطفر،بإصبعه

هارونفوضعء،الملكبشالئلألىالكبشفذمغه...ثمّنكفيراً

دهههنوأخذموسىفذلهحه.الكبشرأسمحىأبديهموبنوه

اليمنىيدهابهاموعلىأليمنىهارونأذنشحمةعلىوجكل

وج!هابىونبنيموسىفدمثم.اليمنىرجلهابهاموعلى
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وعلىاليمنىأيديهماباهموعلى،اليمنىآذانهممحىالدّممن

أ-23(..8:الاويلِنأليمنى...11أرجلهمأباهم

أوإشارةأيةوالخروجاللاويينسفرىفىيوجدلا

ىأقبلمنأو،يهوهقِبلمنمُسِحقدموسىأد!علىدلالة

مظالممنإسرائيللخلاصيعمللمنتكونفلمسحهَلاوىّ.

ولأجلالمسحاءجماعةمنلسِ!موسىفإنوبذلمك،الأممبقدهْ

النىالأرضهذها!ربله"وفالممانه:يوميهوهلهقلىهذا

قدأعليها.لنسلكقلأللاًويصوبوإسحقلإبراهيمأقسمت

4(.34:)تثنيةنعهر".لاهناكإلىولكنكبعنيكاباهااريئك

الالهبهاأوصىالتيلللَثبيتأولللَقديسالمسحعادة

عليها،طفيفلَعدلِلمعالمسيحيةإلىإنتقلتموسىاللَورالَي

يغمسالأولادأحدبتعميدالإحتف!فأثناء.بالملِرونالدمأبدِلإذ

مواصفا!بنفسالمصنوعبالم!رون،اليمنىيدهإبهامالكاهن

فيالمذكورةمكؤناتهاوأسماءمعايدرهابأدقالمسحةدهن

الحواسمنافذمسحإلىولِعمد،والخروجاللاويينسفرى

رجلهوإبهاماليمنىيدهإبهاممسحوالىالمعغدللولداليمنى

الراغبينالمسيحيينغبرمنالولدأهلكانإذااما.اليمنى

بلماءالولديعقدالكاهنفإن،أقاموهلنذربناء،ولدهمبتعميد

تنفيذاًجسدهمنجزءعلىالميرونلهيضعأندونفدَط
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علىمنهجكلومنمثلهركّميمن"كلّالئوراتية:للوصيّه

32(.3:.)خروجشمه".منيقطعأجنبى

وأإلهياًأمرأالمسحوصفةتكنلميععَوبزمنعلى

بدائية،كانلَاوإنمابمقاديرهاالعبثأولَقليدهايمنعلَركيبهَ

زيتمنأووشحومها،والأبقارالأغنامسمونمنتلَكون

لدتعزفمصرأرضوطأكَديكنلمأنهإلىإضافة،الزيتون

التحنيط.وموادالعطورتحضبرفيالمهرةكهنتهاأسرارإلى

إبراهيمجذهعنبالتوارثاخذهالعبادهَطقوسمنيعرفهماكل

اثناءزوجتهفراحيلبها.لِمزالتيالبلادفيشائعهووعضا

ليئة،ضرئها،اختها،إلىبالإضافةوعشيرتهزوجهامعهربها

حدّاجةفىوأخفتهاوترافلِمهلابانD-AIوآلههَتماثيلسرق!

لِعقوب،لصهرههاiوامطاردةواثناءعللِها.وجلستجملها

الجملعنالنزولوالدهامنهاطلبمسرولمحاته،عنبحثاً

لأنشمتطلِعلاانهامذعيّةوالنزولالقيامفرفضتلتفتيشها،

والترافيمالتماثيلهذهراحيلسرقتفهلالنساء.عادهَعلبها

طقوسممارسةفيلَحتاجهالأنهاأمالصنعيهَقلِمتهالأجل

والترافيم؟إ..التماثيلهذهلرموزالعبادة

يعمَوب؟زوجهابمعرفةالسرلمحةهذهلَمّ!وهل
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هذهإليهترمزلماالتَعتدفىشرلِكاًلِعقوبيكنلمفلو

الذىبا!همؤمنوهومعهالَصحبهاأنيقبلفكيفالتماثلِل،

؟.أمامهأخرىآلهةهناكلَكونأنيقبللا
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بفسحاء

لملإسط/خيهضد/لاسطقليممتعمنلهسلاحهو/خطرلملرفي!!/بئ

11**2-لم2*3/فيليو!جوق

!3لا!كاء!كأ،3كظبمق

الذلِنالمسحاءسلِرةتفصيلفيالغوصقبلبذ،لا

ابراهيمأنإلىالإشارهَمنإسرائلِل،لخلاصأنفسهمانتدبوا

لخلا!صيُمسحوالمولِشوعوموسىولِوسفولِعقوبوإسحق

بناءلذلكأنفسهمانلَدبواإنماإله،أيكبلمنإسرائيل

صورةإلألِكنلم!هتخيليهَوظهورالَاحُلميةلإرهاصات

غلِرها.أوكاتَإنسانيهَ،مخلوقاتهيفترسالذىالوحشللإله

لذةكذلكهؤلاء،عندواحدهَ،الإنسانيالشواءأكلفلذة

لِتفوّقالتوراتييهوهلكن.البشّريةالأضاحيبصراخالاستمداع

فيجدلِدهَطريمَةابتدعكونهالمَدلِمهَ،العصورآلههَجميععلى

ونهبسلبالخاصشعبهلِعلَمكانإذ،الشعوبمآسىزيادهَ

كلوكلربهن،والسَترىبكورهاواغلَصابالمضيفهَالشعوب

بالحجارةإتلافهاأوبالملحأرضهاوزرع،حائطفىلهابائل
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هؤلاء.الأرضوجهعلىكالسواملتهيمأرضهامنوطردها

الغيرأرضعلىقبائلهمأقدامليلَب!إلههمانتدبهمالذينالقادة

معإرهاصاً،أقاموهلوعدبناءإبادتهمأوسكانهاطردبعد

إلأ.ليسالسماء،نحومنتصلثحجرْذلكعلىوشاهدهم،إلههم

اللاولِونكهنتهمكرسهّمفقد،بعدهمأتىمنامّا

سابقيهمعلىتفودوالذلكقدسيتها،إدعوالمزاعمبناءكمسحاء

فيالزنىفلَوالىارضها.منوطردهاالشعوب!لرجرائمفي

اقدامهمليرشخعنهميقال!لإلهالدائمشعوبهموجحود،سلالاتهم

منللتأكدمنهميطلبهاهبائلِةمواتيىَمقابلالغير،أرضفي

حجارةويطضونبهوعدوامالِتناسونحينبعدثمله،ولائهم

إشع!وإلى،نكرانهإلىويعودونلأجلهرفعوهاالتىالوعد

أحدحداجةفييحفظونهاالطلبتحت!هةالذبائحنار

علّمهمالذىلد4معاقبة،حميرهمأحدخرجفيأو،جمالهم

أكثريسلَحقفهو.والعنصريةوالتهجيروالقتلوالنهبالسرلمحة

آلهتهمتعرفهالَكنلمأخلاقيةلاأموراًعلّمهملأنهذلك،من

بينإليهافيعودونومللها،قدمهايتذكرونكانوالذلكالعَديمة،

الشرير.بالههمنكالِهَوالآخرالحين

ويعفوبوإسحىَإبراهبمسلالاتاقداملَوطدلَاعندما

لَمنّوا،الكنعانبة،الأرضعلىمصرشرّيديمنلَبعهم،ومن
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فيعاشواوالتيبهمالمحيطهَالشعوببحضارالْاتشبهاً

فيتسكنملوكلهميكونأن،سبتهمالتيتلكأوضلِافتها،

ماسرعانالذىإلههمإلىبصوتهمفرفعواحجريّة.بلِوت

بطفلووعدهاعاقر،وهييروحام،بنالقانةلزوجهَلَراءى

ولَأكيداًبالجملِل،واعترافاًهى،أما.إسرائيلقضاهَأهمّيكون

فأنجبَحيالَه.طولالربلخدمةالعتلِدطفلهانذرتفقدللوعد

منلمسحا!هيةبالسلطةالمخّولإسرائيلقضاةأولصموئلِل

مُخفصأ.مسلِحأ،ملكأ،ليكونيهوهيأمره

45اليهوالشعبالفلسطينيونهزم،صموئيلعهدفي

عاصمتهمفي،عندهمبقيالذكطالعهدتابو!علىواستولوا

ولَذكراليهودكط،الشعبصراخفارتفعأشهرسبعةلمدةاشدود

علىلتدّماً،صموئيلبيتكَربالرامهَ،فيمذبحأفأقام،إلهه

وجاءأبوّته،أحضانإلىصفعلعودةوطلباًله،نكرانهم

وصفىملكاً.111!ناله:وقلواصموئيلببتإلىشيوخهم

فىالشصلصوتإسمعلصمولًيلالربفف!.للربصموئيل

رفضواإيايبلأنتيرفضوكلملألهملك.يقولونهماكل

بومهنعملواالنيأعمالهمكلحسب.عليهمأملكلاحنى

آلهةوجمدواونركونياليومهذاإلىمصرمناصصنهم

.(A-)8:الأولايضاً")صموئبلبكعاملونهمهكذا.أخرى
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المسيرةلَوجزلصموئيليهوهأسزهاالتيالكلماتهذه

ذلكضعفتلخّصكمااللِهودي،للشعبوالإيمانيةالأخالفية

الجاحدالعقو!الشعبلهذاالمطلىَوتحيزهوغباءهالإله

صموئيلاذنللِكشفالإلهذلكعادفقدذلمكومع.والخائن

بنيامين.منرجلاًإليكارسل،الآنمئلفىفاًقائلاً:3

يدمنشعىفتخلَصإسرائيللشميرئيساًفامسحه

11إليجاءقدصراخهمإلىنظرتلألى.الفلسطينيين

أ-16(.95:الأول)صموئيل

الأنبياء،مرتفعةالمسماة،شيلوهفيغداء،مأدبةبعد

سطحإلى،يهوهإللِهأشارالذى،شاولصموئيلأصعد

علىوصبئألدهنقد!نةصموئبلافاخذ:اومسحهالمرتفعة

محراثهعلىمسحكقدالرلطلأنأليسوق!وقباله،رأسه

1(.أ:.الأول)صموئلِلرئيساً"

شاولممسوحهمنصموئيلطلبالمسحعمليةبعد

التنبوءأصولليتعقمالفلسطلِنيةجبعهَمدينةإلىالذهاب

زمرةتصادفحيثجبعة...إلىتاتيذلكابص:االمسحوشروط

إلىوئتحولمعهمفتتنبأالربروحعيكفيحذالألبياء...من

إلىدجاءوا"ولما5-8(0أ:.الأول)صموئيلآخر."رجل

فىفننبأاللةروحعلطِفحلّلفينه،الأنبياءمنزمرةإذاجبعة
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أنهق!لهوماأمسمنذعرفوهالذينجمعرآهولما.وسطهم

بينأيضاًاشاولقيس.لإبنصارمالمحالواالألبياءمعيتنبا

)صموئيلالأل!هياء"بينايضاًمئلاًاشاوذذهبولذلكالأسياء.

بدأشاولبأنصموئيللَلِقّنعندما.)(2)-.:.أالأول

لمسحكالربأرسلإلاياالالهى:االمسحبسرّلهأسرَّبللَنبؤ،

،..الربكلا!صوتفاسمعوالاَنسرائيل.اٍشعهعلىملكاً

غهمتضولالهماكلوحزمواعماليقواضربإذهبفالآن

جملأوغماً.بقراًورضيعاً.طفلاًوإمرأة،رجلاًأ!ثلبل

(.)-"1ا:5الأول)صموئلِلوحماراً

منالئشبَيلإيلياشاولقبلكانهذاالمسحسرّ

بعدالذىاللِاسبمارالمسلِحيلِنعندالمعروفجلعاد،مسلَوطنهَ

فصبغ،البعلأنبياءمنوخمسينأربعصالِهَقلرلمجزرةالَمامه

ولاالبكلأنبياءأمسكواايليالهمقلِشون:"فقالنهربدمائهم

فيشوننهرإلىإيليابهمفنزلفامسكوهم،رجل،منهميفلت

منالإنتهاءبعد45(.ا:8الأول)ملوك"هناكوذبحهم

بريةإلىطريدكأفىراجعاًإذهب11:الربلهق!المجزرهَ

بنياهووامسحأرامعلىملكاًحزائيلوامسحوادخلدمشق

آبلمنشافاط،ابنألبشعواهسحإسرائبل،محىملكاًنمشي

بعثلهحزائبلسبفمنبنجوفالذيغك.صضأنبباً،محولة
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الأول)الملوكأليشع"يالدلهياهوسيفمنينجووالذيياهو،

أ-17(91:5

هكذاالأولالهليا:اسيَدهذهاببعدلأليشعالربكلاموكان

بمنلىءالواديوهذامطراًنرونولاربحأنرونلا.الربفال

جمنيفىبسبروذلكولهائمكم.وهاشبتكمأنتمفتشربونماء

محصتةمدينةكلفتضربون.ايديكمإلىموآبفيدفعالرب

جمعونطموّنطيبة،شجرةٍكلفنفط!نمختارةمدينةوكل

)الملوكبالحجارةجيدةحملةكلولفسدونالمياهجمون

(1أ-379:الئاني

وصيئه:"وهدموااللِهودنفذّبلمؤابيينيهوهأوقعأنبعد

حنىجبدةحمكهَكلفيحجرهبكفيواحدكلوكانالمدن

11.طيبةشجرةكلوفط!االماءجمونجميعوطفواملأوها،

25:3(.الثانى)الملوك

بنياهوبمسحيهوهوصدةلَنفيذالتشبّيلإيليالِشمنلم

لربييهمعطفهتاركاًناريةبمركبةإللِهأصعدهالربلأن،نمشي

افبىاليشعاودعاا:نمشيبنياهومسحبتنفلِذقامالذيأليشع

الدهنقدينةوخذحفويكشذلهوقالالألبياءبنىمنواحداً

فلألظرهناكوصلتوإذاجلعادراموثإلىواذهببيدكهذه

وسطمنوأقمهوادخلنمشيبنيهوشافاطبنياهوهناك
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الدهنقدينةخذئم،مخدعداخل:مخدعمنبهوادخلأخوته

علىملكاًمسحكفدالربفالهكذاوكلرأسهعلىوصت

أ-3(.9:الثاني)الملوك"إسرائيل

بياهووالتقىجلعادراموتإلىالنبي!ملطلق

إسرائيلإلهالربقالهكذاله:وق!رأسهعلىألدهنفصبّ

11.إسرائيلالربشصعلىملكاًمسحكقد

بسزلممسوحهالماسحأسز،المسحعمليةإتمامبعد

اخاببيتكلفيبيدسيدكأخابببتالمسحهَ:"فتضرلط

فيومطلقومحجوزبحائطبائلكللاخابواسناصل

بعثماوكبيتنباطبنيربعامكبيتآخاببيتواجعل.إسراثيل

منولمسلزرجملحمكلفيإلزابيلالكلا-وتاكلأخيّا.بن

1(.أ-.9:الثاني)الملوكيدفنها"

فمَضىلِهوهوصلِةفأتتمياهوقام،المسحعمليةبعد

زوجةايزابيلوانداحتآخابسيّدهوقل!نباط،بنلِربعامعلى

بعدأحد.لِدفنهاولمالكلابفأكلتهامذبوحةالأرضعلىآخاب

والنهبوالسلبوالتدصِرالقلرفيدضاهاسنة،وعشرينثمان

ملكاًفسِحَلأجلهاالتيالدينّيهْواجباتهمتمماًياهوماتوالإبادة

إسرائلِل.على
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مرورمعالأش!اء،هذهتصبحللأشياء،الإنسانبتقدبس

بدورهيتحوفىواقعأتكريمهائقللِدويصبحبذاتهامُمَذستهَ،الزمن

الحقيقة.لِشبهماإلى

والمعروفبنبالمسحالمقدّسينالكهنةسلطهَسقوطلدى

بمسحأمرالذىصموئلِلكانوآخرهماليهود،عندبالدَضاة

اللاولِ!نسبطمنلسِ!لأنهبه،منهقناعهَغيرعلى،شاول

صرتجمنيكفىصمراًكنتإذأليسالِهوه:الخدمهَالمكرّسلِن

إسرائيلعلىملكاًالربومسحكإسرائيلاسباطرأس

عماليقالخطاةوحرَمإذهبوقالطريقفيالربوارسلك

17(.:أ5الأول)صموئيللفنوا"حتىوحاربهم

المحيطةالشعوبممَالالةهى،يهوهبإسمالمسحشروط

،يهوهلمشورهَبناءالممسوحأو،فالمسيحلِفنوا.حلَىبإسرائيل

الأمم.بقيةمظالممنحتمأ،غيرهاوليس،إسرائيلمخلّصهو

الربعللِهغضبوإفنائهم،العملدققئالفيشاولفشلفبعد

مسحتأئيمحى:اتدمتإسرائيلعلىملكاًمسحهعلىوندم

أرسلكوتعالدهناًقرنكإملا11ْ:لصموئيلقدئمملكاً".شاول

وامسحملكأ،لهنطفيلىرأيتلأليالبيتلحمىيسىّبيتإلى

أ-4(.16:)صموئلِلغه"لكأقولألذي
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ثميختار!يهوهاسمه،إلهٍقراراتهيهكذانعمإ...

.!فلِندميغضب

امرأماموالعجزالضعفعلاماتمنالغضبأوليس

استح!؟...أوحفهاصعُبَأومسلة

بالغضب؟المَدرةالكفيالأكوانخلقيُتفمأنألِجوز

منهي،الإنسانمقياسعلىالمصنوعةالاَلهةغيرهل

الخطأ؟إ...إرتكاببسببأوليس،والندملَغضب؟

ثميخطىءأنالمعرفهَ،الكفيالأكوانلخالقيجوزهل

؟إ...خطئهعلىيندم

أليسالأمر،واستدراكوالندمبالخطأالدائمالإقرارهذا

مُولّدٍأومولودٍأىمل!يهوهأليس؟.البشريةالصفاتمنذلك

ولابمولودفليسبذالَهالخلقاما؟.الأولبالطبعخطوء

منالإنسانأولدهالِهوه،بلِنهاومنالوثنبهْ،والآلههَبمخلو!.

صورةفهي.عجزهعنتعويضاًبقولَها،لفرضلِتهمخيلته

وخابابتداعها.خل!منيكونانأرادالذىالمتفوّ!للإنسان

إلىتوصرانإلى،التاريخمدىوعلىكلها،فيهاالإنسانأمل

الذىعنها،وفائضالأكوانءماليالأحد،الواحدبا!هالإيمان

سغيرلابدَوانينوأدامهاوالدائمهَالكاملة،الحرةيإرادتهأوجدها

ولاتغييرعللِهايطرأفلابذاتهادائمةإرادهَعنصادرةلأنها
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وامثاله،يرتتهاكانالتييهوهقراراتأقالَعديل.ولاتبديل

ويصححويندميغضبكانلذلك،وخاطئةمؤقتهَ،قراراتفهي

ابتداعمنذدائموبشكلوالخطأوالندمالغضبفيعادتهعلى

.اليوموحتىلهاليهود

صموئيلخضع،شاولبعزلالجديدلِهوهقراربعد

الدهنقرنصموئيل"فاخذ(يهوهالى)نسبةأليهوىللأمر

منداودعلىبهوهروحفحلإخونهوسطفيداودومسح

(12أ:6)صموئيلفصا!اً"اليومذلك

علىالحاتةيهوهروحأخطاءعنالكلامبمعرضلسنا

جرائمهداود،مسدحهارتكببوحيهاوالتيمسحهبعدداود

علىاستضافته،والتيله،المجاورةالشعوبمعومخازيه

إلىالتجائهحلِنلهحصلكما،اعدائهمنأحياناًوآوتهأرضها

وميكال،ملِربزوجتيهوالدشاولحمئِهمنخوفأالفلسطينلِين

وزؤجهاداودزوجهاعنميك!ابنتهفصلإلىعمدالذي

الملكلِنبينالخلاففاحتدمجلِشه،دوادأحدلالِشبنلفلطي

والتجأوأخنوعمأبيجالزوجتيههعداود"وهرب.الممسوحلِن

وأربعةسنةغدهوبفيالفلسطدنيجتملكأخيشإلى

بالإغارةوقنهيفضيخدهاكان27(.الأول)صموئيلأشهر.

وكانمصر.أرضإلىشورمنوعمالقةالجشوريبنعى
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الأول)صموئيل".إمرأةرجلاًولايستبقولماةرضايضرب

:27)9

إمرأةمعوزناهالأخالقيهَسيرلَهنستعرضلنإنناكما

الديبدشبعبإمرأئهللتفردفقللهفقد،الحثىيورياالعسكرىقائده

.سليمانمنهالهكان

بينهمومنوأحفادههمأولادهموبقاتنئناولولن

أكلنسلولكننا!وغيرهموغيرهموأدونلِاوأبيشالومسليمان

بروحام؟وبمعرفتهترىلِايهوهروحمنبوحىيلْتمكانهذا

فألطها؟إ...قدسيتهاإسرائبلإذعتخبيثة،شريرةٍشيطانيهَ،

فيزنىابنيدخلالاوصيلَه:الِهوهينسىكلِفثم

2(.23:)تثبنةالعاشر"الجيلحتىالربجماعة

الذىعوبلِدابنهوداود،والديسيّ،أنلِهوه،نسىهل

بوعزمنأليمالك،بنمحلّونأرملةراعوثْ،أمّهولدته

حماتهامعالحقلسنابلفيهلْجمعكانتالذيالحقلصاحب

نص،لهااوفالثابوعز!مضاجعةعلىشجّعد!االتينعمى

اذبوعزأليس.خيرٌلكليكونراحةلكِألتمسألاحملالها،

وتدهد!فاغسلي.الليلةالشعربيدريذزيهوهالنا.قرابة

فاعلمىاضطجعومتىالبيدر...إلىوانزليئيابكوالبسي
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رجليهناحبةواكشفىوادخليفيهبضطجعالذيالمكان

3(.)راعوت"اصنع!التماكللهاففالت.معهواضطجعي

داودأبيوالديسىّعوبيدالإضطجاعذلكمنفكان

وجوبلاالمنلَظر.المسيحيأتينسلهمنالذى،الربمسيح

منسلمونابنفهوأيضاً،زنىابنهوبوعزبأنلللَذكلِر

،الزمانحكيمداود،بنسليمانأنكماأريحا.زانلِةراحاب

إ...الحئّىأورياإمرأة،بتشبعمعداودزنىابنهو

بنيهوذافإناللَوراتي،الزنىلأجي!الزمنيبالشملسل

ثامار،كنلَهبمسافحةوزارح،فارصئوأمان،لهوُلديعقوب

بالتفصيلمروّيهَهذهالزنىورواية.فأونانعحر،ولديهأرملهَ

إ...38الإصحاحالحكوينسفرفي

ناضلِرلاذلك،ومعالزنىفيوتلَوالىشَابعأجلِ!

أناما.الأممبقيةمظالممناسرائيللشعبمخلّصمنهاأتى

منالكونىالمسيحبمجيءالتوراتيالإدعاءالمسيحيةتلَبنى

المسيحيةهذهفهل!...والعجبللشماؤليدعومافهذاداودنسل

المحبةإلىالبشريةهادى،يسوعيجعلهالليهوديةاصَدادهى

بشرىّ،زرعابن،للعلمينوالهدايةوالسلا3والفضيلهَواللَسامح

انكارالأمروهذامرلِم؟إلىارسلهااللهكلمةانهفأنكرت

ثي"وادْعر:مريمابنسِموعمولدعنالقرآنفيجاءمالقداسة
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منفاتخذتشرقياً.مكلألاًأهلهامنانتبذتإذمريمالكتالط

قالتسويّا.بشراًلهافتمئّلروحناإليهافارسلناحجاباًدونهم

ربكرسولأناإنماق!تفيّاً.كنتإنمنكبالرحمنأعوذاني

بمسسنيولم!مٌلىلكونأنىقالتزكيّاً.غلا!اًلكلأهب

ولنجطهُهبنّعليهورل!ق!كذلكقالبداً.أكولمبشرٌ

بهفلأشبذتفحملنهمفضياً.أمراًوكانمنّاورحمةًللناسآية

21(.أ-5ا:مريم)سورهَقصياً.مكلألاً

ياالملاكهْقاكإذا:اعمرانآلسورةفيجاءماكذلك

نساءعلىواصطفاكوطهركاصطفكالتهإنمريم

منهبكلمةلبشرممكاللّهإنمريمياالملاكةلمحال!إذ...العالمين

ومنوالاَخرةالدنبافىوجبهاًمريمبنعبسىالمسبحاسمه

44(.41،عمران)آلالمقزبين"

المسلِحيأتيداودنسلمنبأنهالإدعاءا!نكما

فيجاءلماوإنكاردنسوبلاالالهيللحبلإنكارفيهالمنلَظر،

متى:إنجيل

مريمكلألتلماهكذا،فكلألتالمسبحبسوعولادةاما11

الروحمنحبلىوُجدتبجنمعاأنفبللبوسفمخطوبةأمه

الربم!إذاًالأمور،هذهفيمفدكرٌهوفلِماولكن...الددس

تاخذأنتخفلاداودبنيوسفياقائلاًحلمهفىلهظهرقد

for



:أ)منىالفدس"الروحمنهوفيهالهحُبِلَالذيلأنامرأتك

.)6

فيالمسحاءبدَيةسيرةفىالبحثمتابعهَقبلبدّ،لا

بالكثيرلَزوجقدكانداودأنإلىالإشارةمناسرائيللَاريخ

أخدهامنفتزوجعادثمشاولابنةميربو(ولاهنالنساءمن

ثملالِش،بنلفلطىوزوّجهامنهوالداسترجعهاالئيميكال

أرفقهائم،أمنونبكرهلهفولدتاليزرعيليهَاخبنوعمتزوج

.سليمانلهفأنجبتالحثي،أوريالمحائدهزوجة،بتشبعأوبتشابع

ومن.كيلابلهفولدتالكرمليناب!أرملةابلِجايلتزوجثم

انجبحجبَومن.أبلِشالومولدهأنجبلالماىبنتمدَلةزوجلَه

لهولدتالتىعجلهَوآخرهنشفطيا،ولدهابيطدومنادونيا،

بثرعام.

علىمنه،غارشاوللأنلداود،كثيراًالمُلكيهنألم

منالمنتصرهَعودتهبعدلقتلهوسعى،صهرهأنهمنالرغم

جولياتبمالَلراندالتوالتيالفلسطينىجولياتمعمعركده

بالزغارلِد،اسرائلِلفتياتفاس!مَبللَهداود،منمعَلاعبضربة

داوديعاينشاولبدأحينهامنه"وهنشاولغدرةفيزادمما

6-9(.أ:Aالأول)صموئدلفصا!أ+أليومذلكمن
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"ميربزوجتيهوالدمعالمواجهةيتجنّبفكانداودأما

عينمغارةوفي.مكانإلىمكانمنأمامهمنويفرّوملِكد"

الفلسطلِندين،منهرباًفيهاللمبيتشاولاليهاالتجأالتيجدى،

قوادهإصراررغملكنه،نومهأئناء،قتلهداودباستطاعةكان

قائلاً:أبىلكنهمنهوالتخلصغريمهبمَلرلهونصيحتهم

بمسعحبسبدي،الأمرهذااعملانالربفبلمنلي"حاشى

الأول)صموئيلهو".الربمسبحلألهإليهيديفامذألرب

.)6:24

للقبضفطاردوه،الفلسطينيينأمامشاولهُزم،حينبعد

جسدهمسقطأفانلَحرلهم،الاسشملامعلىالموتففضل،عليه

علىالذىالإكليلفسلبهالمعاركلصوصأحدفاتى.سيفهعلى

يب!ثئرهداودإلىبهماوأتىذراعهعلىالذكطوالسوار،راسه

بقلالهغلامهداودفأمرمنه.بمكافأةطمعاً،شاوللعدوهبقلَله

قتلتأناقائلاًعليكشهدفمكلأن،رأسكعلىدمك11له:قاثلاً

1(.16:الثاني)صوئلِل"ا!ربمسيح

ق.م(759-).1.أق.مسنةونَلاثدنخَمْسٍبعد

انّحلَىحولهمنمحاربةوفيملكهتثبي!فيداودأمضاها

لاليقالاللةاولكنا:يديهعلىالمسفوكالدمكثرةكرهيهوه
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)الملوك3دماًسفكتوقدحروليرجلألتلألكلإسمي!يتأتبن

(3:28الأول

سليمانابنهيُمسحانطلبأجلهبدنوأحسوعندما

والدةبتشابعرغبةعندنزولأوذلك،أمنونبكرهمنبدلاًملكأ،

لى،التيالبظةعىسليمانابني"اركبوا:لرجالهفف!سلبمان

ونلانان،الكاهنصادووهناكليمسحهجيحونإلىوانزلوا

قرنالكاهنصادوقفأخذ...إسرائيلعلىملكأ،النبي

32-9/أ:الأول".)الملوكسليمانومسحالخيمةمنألمسحة

32-93

ولكنلحم،ببتمدينهْفىآبائهمعواضطجعداودمات

ظهرالذى،الربلسانعننقلهاالذىالنبيناثانولدهنبوءة

آلافثلاطةمنذتتفاعلزالتما،موتهثبلداودوالدهإلىله،

داودنسلمنبأنهاعتقادهمعلىالمسلِححيناوساطفيسنة

معواضطجصأيامككطت"ومتىالمننظر...المسبحيألَي

وأثلهتأحشائكمنبخرجالذينسلكبصكافبمآبانك،

ألاالاْبد.إلىمملكطأثبتوألالإسمىبيتاًيبنيهو.مملكته

أ-72:الثاني)صموئبلايناً..011لييكونوهوابألهأكون

.)4
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أتباعهيعرفهالذىالتوراهَ،سادةيا،الناصرىيسوع

منليس،العوالمبمَيةمنوالبررةالمسلمينوأئفياءالخلّص

اللهروحمنلأنه،انسانأىصلبمنيكونولنداودصلب

والسلام،للعدلناشراً،للحقمُقيماًللِكونمرلِمأمهإلىوكلمته

سبقوهالنينوالصالحينالعظماءجمعِمثاليةهوللمحبهَ.داعدأ

يثبتملكاًلَريدونهكما،الاطلاقعلىولسِ!،بعدهألَواالذينأو

البشرلجميعكونيةمحبهَهوشهوالَكم.بحجمويكونمملكئه

...عالمكم،العالمهذامنل!ستمملكتهلأنالسواءعلى

كلهاوهذه...والسلاموالعطاءوالشمامحالمحبهَعالم،،عالمه

."زلح.إولااثَملَموهااللَيلَوراتكمنعللِمفيل!ست
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و!ئم/محميقةلثفليطق،

/لوهممق،برولمكئرغرلمقيًغريبةبحقيقة!!/بئّ

!

حكيموتعتبرهالدوراهَتمخدهالذىداودبنسليمان

الخي!،تفوقواساطيرروايا!عنهفنمَلتالعصوركلحكماء

سللِمان،اسمهملكوجودشًبتلَارلِخلِهَ،لونَائىَوجودلا

جاءعمااخذتالتيلَلكإلآالخلِالية،لمملكلَهوجودلاوباللَالي

الادعاءوما.اللَورالَلِونلهارؤجاللَيلَلكأوالتوراهَ،في

لهيكونأنلِشلَهىمنخي!مبالغاتالاضخمهيكلبوجود

كالذكطهلِكللهيكونوأن،المنفىفىيراهاكانكالتيحضارهَ

وبذخهسليمانلتجارهَالادعاءا!وكل،الحضاراتأرضفي

الخي!ضروبمنهيإنماالأسطورى،غناهووفرةاللِومي

ثلاطينالواحدلليومسلدمانطعام"وكانالخرافيالفولكلوري

وعشرين،مسمنةثيرانوعشرة،طحينكُروستينسميدكُر

والظباءالايائلعداما،خروفومئةالمراعىمنثوراً

ىا23(0-22:الأول)الملوك011المسفنوالأوزوالبحامبر

مسفناً،نَوراًوخمسونوسدمالِهَالاَفثلاثهَالسنوىمجموعهما
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وخمسمايهَألفوثلاينَونوستة،مراعيَثورآلافوسبعة

ومن.المسمنوالأوزواليحاميروالظباءالأيائلعداخروف

علىنوفقفلم،الكرقدرلمعرفهَالمعاجممراجعجملِعمراجعة

.ال!ومالمتتعهَوالمكايبلالاوزانبحسبلهتقييم

والدهوفاةبعدالملكشملمسليمانانعللِهالملَفقمن

79سنةداود rالميلاد.قبل.39سنةولَوفيالمبلاد،قبل

فيقضاهااللَيسنةالأربعينمدةخائلاسد!لككَدفيكون

وسلَمايهَخروفألفوستينواربعمايةمليونحوالي؟الملك

والأوزواللِحاميروالظباءالأيائلعداثورألفوأربعينوثلاثهَ

...المسمّن

قصرفيالمستهلكهَللحيوانا!الخياليةالأرقامهذه

كلوهل؟مملكتهمراعيمنكانتهل،المزعوم،سليمان

الفلسطبنيةالأرضكلوهلبها؟والاهتماملرعيهايكفىشعبه

لها؟.زرائبكان!

وايمانوحكمةوعدلوكَوة،غنىوصففيالمغالاة

وجمع11اللَوراة:قراءةبعدوالعجبالتساؤلاتتثيروسليمان

واثنامركبةوأربعمايةالفلهفكانوفرسلألاًمركباتسلبمان

لسليمان"وكانأ-14(الثانى)الملوك".فارسألفعئر

أحّب4:611(الاول)الملوكمركبلاله.لخيلمذودألفأرب!ن
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موآبداتفرعونبنتمعكثيرةضبيةنساءسليمانالملك

التىالأمممن.وحئياتوصيدونيات،وأدومياتوعمونيات

يدخلونلاوهماليهمتدخلونلااسرائيللبنيالربعنهمق!

سلبمانفالنصقآلهئهم...وراءدالوبهمبمبلونلألهمإليكم

وثلاثالسيداتالنساءمنس!عمايةلهبالمح!هة...وكانبهؤلاء

عشروتوراءسليمانفذهب...!البهفاملن،السراريمنمئة

سلبمانبنى..العمونيينرجسوملكوم،الصيدوندينآلهة

ئجاهالذىِالجبلعلىالمؤابيبنرجسلكموشمرتفعة

فعل...هكذاعمونبنى"مولوخ"رجسولمولوك،أورشليم

11لالهنهنويذبحنبُوفدنكنّاللوانيالؤيباتنسائهلجمبع

.(A-أأ:أالأول)الملوك

فكانالربأطاعهل،الربمسيح،الحكيم،الملكهذا

حيناسرائلِلومخلصمسيحهليكوناخلَارهالذىبلِهواهمؤمناً

ي!هنيهوابنكسليمانإنلى"قالوفاتهقبلعنهداودوالدهكلّم

وأثبتأباًلهأكونوأناإبنالىاخترتهاةنيودياريبيتىلى

لهذاواحكامىبوصايايللعملتشّددإذاالأبدإلىمملكته

6(.2-8الأول)الملوكااالدوم

لمحدسليمانأنيثبتالآلِاتمنوردفيماجاءماهل

لِهوه؟إ.وأحكامبوصاياعمل
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سللِمان؟أعم!اليهوههذايراجعألم

؟أجدادهبايمانالتزامهمدىيميّملم

له؟بأبوتهلِقبلوكيفبلبنَيه،لِقبلكيف

بعدماالأبدإلىمملكلَهبإثلِاتوعدهعلىيزاللاوهل

ومولوك؟وكموش،وملكوم،عشتروتوراءوذهبتركه

لدىالشعبجموعوهاسللِمانحكمفيالعدلاينثم

بعدهالحكملَولّىالذىرحبعاملإبنهتقولشكيمفياجتماعها

فخففانتوأمانيرناقشىأباكإن11:لاوياىيمسحهأندون

جطهالذيالثقيلنيرهومنالقاسبةأبيكجمودبةمنالاَن

1(.4:2الأول)الملوكفنخدمك"علينا

فلموأوفلِرترشيشفيسليمانلَجارةعنالحديثاما

ىاالآنحتىتظهرولمأوفيرمملكةوجودالاكلَشافاتشْب!

كما.المملكةهذهمعتجاريارتباطأىتبثِنمخطوطةأووثدقهْ

إلاليسمنه،للتقزبابيهبهدالِاأتت!دسبأملكةبأنالزعمأن

الئاسعالدَرنفيموجودهَلَكنلمسبأمملكةلأنزعماً،

سفرفيجاءماأنإلىبالاضافةهذاالميلاد.دبلوالعاشر

والمالية،والسياسيةالئجاريةسليمانعظمةلِنفيالنَالثالملوك

الفينيقي.الملكلأحلِرامديونهايفاءمنعاجزاًكانانهجاءاذ

ولبينهألرببيتسليمانبناءمنسنةعئرينبص"وكان
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سنةوأنهاهالميلادقبل969سنةببنائهحبرامبدأ)الذي

أمذقدكانصورملكأحيرامأنبماالمبلاد(دهل629

نا.مرضاتهكلحسبعلىوذهبوسروارزلخشيسلبمان

الجل!ل.ارضفىمدينةعشرينلأحيرامأعلىسليمانالملك

لها!اهاالتيالمدنإلىلينظرصورمنأحيرامفخرج

التيالمدنهذهمالهفقالعشِيه.فىتُحسنفلمسللمان.

وكان.اليومبىكابولارضوسمّاهاأخى؟ياأعليتنى

كلطاراً.وعشرينمئةالملكإلىأحيرامأرسلهالذيالذهب

بيتبناءلأجلسليمانضربهالذيالشمخيرأمركانوهكذا

ومجذووحاصوراورشليموسورمِفوَوبناءوبينهالرب

وأخذهاجازرإلىصصفدهصرملكفر!نكانوجَازَرَ.

ووهبهابالمدبنةالمفيمينالكنعلأليينوقتلبالناروأحرقها

أ-16(..:9عشرالثالتَ)الملوك.سليمانزوجةلابنتهمَهراً

ماوينفيتماماًيغايرالنَالثالملوكسفرفيجاءما

ملكاًيبدوفهوذلك،عكسعلىاذ،سليمانعظمةعنجاء

كمايغشهمأودائنيهحقوقلِفىولالِستقرضومنافقاًمديوناً

سدّاً،فأعطاه....صورملكحلِراموأخلِهصدلِد4َمعفعل

ومدمّرة.محروقةبلدةعشرلِن،لديونه
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ذلكيثبتلمالتاريخفإن،أورشليمسورببناءالقولأما

لُعرفوما.سليمانزمنعلىأورشللِمفيلسوروجودلاإذ

الذكطول4ولءقادرلِانالرومانيالامبرطوربناهفعَدبسورها

13أ-17سنهَبلِنحكم Aلثورةقمعهبعدالميلاد،بعد

المدينةودمّر4Barkosibaباركوشدبابدَيادةالثاندةالمكابيلِن

ابيهاالدخولمنومنعهمالقدسمناليهودوطردكاملاً،لَدميراً

وأبدلالميلاد.بعدالسابعالمَرنحىْسارياًالمنعهذاوبمَي

Aeliaابيياباسماسمها Capitalinaبعيدزمنإلىبقيالذى

كلالكضخمةحجارةمنعظيماًسوراًحولهاوبنىبه،تُعرف

بعد07سنةلَلِطسدمزهقدكانوالذي،بعلبكفيبناهاالتي

زمنعلىالسوربناءوانتهىاورشللِم.هلِكلمعالميلاد

انطوخلِوس.

Rabbiأكيبارقيالحاخاميقول Akibaعاشالذي

أنهزوجتهمعللعَدسزيارتهبعدللميلادالثانيالعَرننهايةفي

لفلسطلِنالعربفلْحولدىايليا.خرائبمنيخرجثعلباًشاهد

لآثارتنظيفهمولدىملِلاديهَ،638سنةالخطاببنعمربقيادهَ

الهيكلآثاراكتشفوامعسكرهمخيملإقامهَالهيكلجبلفىالهدم

جوبلِترللبههتكريماًادريانالأمبراطوربناهالذىالرومانى

فيعلدهفبنواالِضأ،عندهمالمقذسسليمانهيكلانهفاعلَقدوا
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الوكَتذلكومنذوالقبّه.الأقصىالمسجدالميلادىالسابعالقرن

جدارومنهاالقدلِمهَ،الجدرانبقالِاأنلِطقدونالبهودلِزاللا

هيكلآثارأنهاحدنفيسليمانهيكلآثارهي،المبكيحائط

العاموفي.الرومانيللبههتخليدأأدريانبناهالذىجوبيدْر

-8i11أشعيانبوءهَعلىمرتكزةلهاعاصمةاسرائيلاعلنتهاأ

الربوهجدنوركجاءفدلأنهاورشليمبااسننبر!فومى

ضياءفىوالملوكنوركفىالأممتسير...عيكاشرق

الذينوكلخاضعِناليكيسيرونقهروكالذينوبنوإشراه!

1(.:أ064)أشعبا.فدمبكباطنلدىيسجدونأهلألوك

التوراةتقولحسبما،المزعوماليهودىالهيكلبناءاما

سنهَفيايسليمانلحكمالرابعهْالسنهَفيبهالعملبدأفعَد

الثالثفيبنائهمنالصورىأحيرامواند!ىالمبلاد،قبل969

لحكمعشرةالحاديةالسنةمنالثانيتشرينمنوالعشرين

iسنهَفياىسليمان IVفيتتمقدالبناءأنأيالميلاد.ثَبل

الملوكفيالواردةوالقياساتللمواصفا!بناءسنواتسبع

وسماكةذراعأعئرينوصضذراعاًستين"بطول:الأول

ذراعأعئمرونطولهألايكلقداموالرواقذراعاً،ثحطين

الملوكالببت"قدامأذرععثرةوعرضهالبي!صضوحسب

-3(.أ:6)الأول
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الذىخوفوهرممقاييسمعالمقالِيسهذهقورنتلو

لتثُبتمصرحكمتال!ىالرابعةالفرعونلِةالأسرةعهدفىبُنى

وبهندسةمصربثمَافهَاطلاععلىكان'الئوراةكتبمنأنَ

انهاالتوراةلْدّعياللَيسليمانهلِكلمقاساتانإذ11فلِها،البناء

خوفو.هرممقاساتنفسهاهيالتصميمإلهدة

منبقيمامقاساتالتوراتيونالبحاثةقارنلوكما

أنلعرفواالمزعومسليمانهيكلمقاسالَامعجوبيلْرهلِكل

بكاءهمأنولعرفوا،التوراةكتّابخي!نتاجإلاهوماهلِكلهم

للحعَائىَ،وجهلمخادعةبكاءهو،المبكىبحائطسُممىماعلى

مندمجاًالماضىفيكانكماجوبيترنفسههويهوهكاناذاإلا

الزرادشتي.أهورامازدامع

قورشسمحالذىاللَوراةعنهشَحدتَالذىالكنزاما

قدكانوالذيدلِارهمالىبعودلَهمأمرهأصدرلِومبإعادلَه

إ.إبهمشكوكفأمر،بابلالىوجلبهراصرنبوخذعليهاستولى

بعدسنة،سبعينلمدةالكنزهذابمتلالاحلَفاظلِمكنكيفاذ

راصر؟نبوخذقائدنبورذدانيدعلىكاملاًتدميراًالقدستدمير

الضباطعلىالكنزهذايُوزّعأنالمنطقىمنليسأو

لدىالمكسيكفيحصلكمابالنصرلهممكافأةوالجنود

ونَروالَها؟.كنوزهاونهبهمعليهاالاسباناستيلاء
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بقولهالكنزبقاءتبريرعزرايحاولذلكعلىللرد

التبرلِرهذامن".بابلاهيكل1يدعىهلِكلفىمحفوظاًكانأنه

الالهلغلِرمكرّسةبابلهياكلكان!فهل.الدحضلِاتيالهثى

بالثورالملَمل!العالميا!همازدا،لأهوراضمَهبعدمردوك

شيئاًتعنيهملالأشياءبحاجهَهممردوككهنةوهلالمجنّح؟.

قبله،منلوالدهأولسليمانأينمنثم؟طقوسهمممارسةفي

صور،ملك،حيراممنلِسددينسليمانوهاالثرواثهذهملر

سنة،عشرينبعدايفاءهايستطعولمذهبقنطاروعشرينمئهَ

بعضهاالجللِل،أرضفيمدينةعشرينمنهابدلأأعطاهبل

حيرامبصديقهدفعمما،قيمةبذيليسالآخروالبعضمحرو!

ذلك؟إ...علىولومهلمعالَبته

فييمتلككانالفلسطينىالريفانالظنالغباءمن

يؤمنلاهيكللبناءبهاللتبرعالكنوزهذهملل،الزمانذلك

هذهمئلسردفيوالتضخيموالمبالغةمنه.دلَهَالا،بقدسيته

وكلعليهغيرهملِحسدونكانوابماللتشبهالاهوماالمبالغات

أرضفىوالقصورالبيوتبناءعناللَوراةفيوردما

ففي.والمقامالشأنبعلووالادعاءالتضخيممنهوإسرائيل

الشعبعندالعمرانوإشادةالبناءلأعم!نفيٌالثانيصموئيل

البنى:نانَانلسانعلىجاءحسبماداودزمنفيحتىاليهودى
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يومبيتفيأسكنأكنلملأنىلسكناىِ،بيئاًليتبنيأنت111

أسيركنتبل.اليومهذاالىمصرمناسرائبلبنيأصطتُ

انتهىوعندما.`(17lالثانيمسكلن".)صموئيلوفيخيمهفى

كاناقصر!،الىتوراتيأتحولتاللَيالعقيةبناءمنداود

وذهببيتد.الىأنظروالآن11:خلِامفيلِعيشاليهوديالشعب

1(.61:0الثلألى)الملوك"خيامهمألىإسرائيلكل

داود،زمنفيحلَىلليهود،لِكنلمأنّهشِبتهذاكل

الرعيبداوةمنلَحولىشعبفهم،حجارةمنمبنتِة،مساكن

منيكسبهماعلىيعيشغازشعبالىالماشيةوتربية

اسرائيلواما3:خيامهالىيعودغزوةكلنهايةوفى،الأسلاب

8:91(.الانى)ملوك"خيمتهألىواحدكلفهرب

بابلفيلهيكلراصرنبوخذببناءعزراإدعاءأمّا

تشويههو،اليهودىالشعبثرواتلحفظ،بابلهدكلسماه

مروداكأويلولدهأمالِكرههم،كانراصرنبوخذلأنللحقدمة

صاربأنهلانهامهالشعبقلالهفقد،بعدهالحكمتوئىالذى

باسمليهوههيكلتشبيدحاولمنهوانهالمحئملومنيهودياً،

بابل.هيكل

ملكاًكانسليمانبأن،الجميعاعتقاد،الشائعالخطأمن

معيتاجركانوبأنهالملِلاد،قبلالعاشرالقرنملوكمنقويأ
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Tartessusفإلىإسبانيا.فيترش!شأنهالَورائداًالمفترضة

فلعَدالملَوسط،البحرفيالتجاريهَوقواعدهممسلَعمراتهمجانب

خارجلهممستعمراتطرواده،حرببعد،الفينيمَلِونأقام

.Straboسلَرابوالمؤرخيذكرهمابحسبطارقجبلمضيق

حواليإلىيبدو،ماعلىلِعودالمسئعمرا!هذهأددموبأن

الحقبةهذهففيتقدلِر.أبعدعلىالميلادفبلالثامنالقرن

الجنوبيهَاميركاشواطىءإلىوصلواحثىئجارلَهمنشطت

المعروفهْوهيألِلإلههمصفهَعليهاأطلقواالئيالبلادومنها

البرازيل.باسماليوم

للحربازخمنانإلىبلضرورة،سلْرابو،يلحظلم

فإنوبالئاليوقوعها،منسنةأربعمايةقبلقدجعلهاالطروادلِة

المؤرخونعليهبنىالذىبلقِدَمِئكنلمالحربهذه

إلىوصلواقدالفينيقيونيكنلمنلك،وعلى.المعاصرون

الميلاد،دبلالأولىالالفيةقبلوالمغربيةالإسبانلِةالشواطىء

مزعومةتجارةكانتترشلِشمعسليمانتجارهَفإنوبالتالي

الحقبة.لهذهلاحمَهَمرحلةفىالتوراةكاتبادعاهكماوليس

هلِرودسَ!يقولالتاريخ"11كتابمنالأولالجزءفى

فيبعيداًإبحارهماثناءلَرشيشاكئشفواالذينهمالفينيقبينبأن

الشراعيهْسفنهممكانحفتالئيالمجاذيفالخمسينلِةسفنهم
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وتبينالالَليلة.المجاذيفذا!،الشكلالمربعةالالَدلِمة

دبلالثامنللقرنالعائدةوالكورنثيهَالأغريقيةالمزهرلِات

للسفنأساساًلْعلَبرالتيالمجاذيفعشرينيةسفناًالميلاد

قبل75.سنةحواليالخدمةفيوضع!التيالخمسينية

لْرشيشاكتاثمفواقدالفينلِقيينأنالمفترضفمنوعليهالميلاد،

فيأوالمبلادقبلالسابعالقرننهايةفيأيالمدهَ،هذهبعد

وجودمنقروننَلاثهَبعدأيالميلاد،قبلالسادسالعَرنبدايهَ

سللِمان.اسمهملك

فىالموضوعيةعلىترتكزالعلميةالأبحاتْجميعإن

الزمانفيللأحداثومطابعَتهالإنسانيالتاريخيالشملسل

وإنماتاريخاًيعتبرلاالتوراةبهجاعتمافإنوبذلك،والمكان

منجاورهبمنللتشبّهشعبوأمانيوأحلاموآمللَصورات

بحضارتهاواجتماعياًودلِنباًفكرياًواندماجهالمتحضّرهَالشعوب

وجوهها.بمختلف

للدولةمؤسسهوداودبأنالإدعاءانيلاحظ

المفهومبحسب،ذلكحاولسليمانخلفهانأو،،اليهودية

الذاتلفرضمحاولاتالابالحقيقهَهوما،الدولةلقيامالحدلِت

القوةلداودكانتفلو.المجاورةالمَبائلمنمجموعاتعلى

س!دجملةبوآب"فدفع:الثانيصموئيلفيالمذكورةالعسكريهَ
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باسذورجلالفئملألمايةإسرائيلفكانالملكإلىالشص

)صوئ!لرجل"الفمئةخمسيهوذاورجالالسيفهُستل

الدْيوابشالوم11الِشالومابنهمنهربكانلما.'1(9:4الثانى

الالهليسالذى01(0أ:9)صموئلِلملكاً"عينامصحناه

اوانطلقا:العشرةأبيهنساءوسافحاورشللِمبهمإحلررجلمئتا

(11ا:5الثاني)صموئيلاورشليم"منرجلمئتاأبشالوممع

نجاةلناليسلألهنهرببناقوموا...عبيدهلجميعداودفق!

لحفظسرارينساءعثرالملكونركابشالوم...وجهمن

أ-16(.154الثاني)صوئلِل"البيت

إلىأبشالومودخلالسطحعلىالخيمةلأبشالوم"فنصبوا

النَاني)صموئبل"إسرائيلجميعأمامالعئرةابيهسراري

.)22:16

العبريةالدولهَلكانتالقوهَهذهلداودكانلوأنهكما

ولمداود،زمنمنتحققتقد،النيلإلىالفراتمنالموعودة

كيوالويلاثالحروبمنسنهَآلافلثلاثةبحاجةبعدهاتكن

!...الأرضهذهعلىلهامنازعودونمطلد4َ،سيادةذاتتكون

يهوذامنطعَهَفيعبرلِةدولهَلقلِامالحقيديّهَالمحاولةأفا

دامتوالتيالرومانيالحكمضدالمكابيةالنَورةأيامفكان!

والىالملِلادقبل16هسنهَمنلَدَريباً،الزمنمنقرنلمدة
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داخلبالاستدَ!الشعورخدهااللِهوداستطاع.بعده63سنهَ

منلكلوبالعدائيةبالتفوقشعورهمولَنامىالمصغّرهَ،دويلتهم

معبدهملهمكانالذينالسامريينولأشقائهمحتىيهودياًليس

الاعترافعنممتنعينGerizimجريزيمجبلفيالخاص

الدينعلىخارجينالمكابيونفاعلَبرهماورشليمبهيكل

وذلكيهوهالمشتركبإلههمايمانهممنالرغمعلى،اليهودي

يعترفونلاالسامرةفيهود.وعقائديةوسياسدهأثنيةلاعدبارالَا

التيالاولىالخمسهَبالكتبمكتفدنالمقدسالكتابأسفاربكل

.التوراةوسقوهاكاتبهاهوموسىأنيعتقدون

جاءماوأساسهفلدينعرلمحي.دينيإنتماءاليهوديةا!ن

ىأالانتماء،لمسيرةالمستقبلطريقخارطةيشكّل،التوراةفي

بهذاوتشبثهملليهود،الموخدةالاستراتيجيةهوفيهاجاءماأن

لهمالمعاديةالأخرىالعنصريهَالنظرياتلوجودأدىالانئماء

معحصلكمابعَائهم.لاستمرارلِةاسنغدهااسنطاعواوالني

الدعايةلبثفلَجيشوا،للساميةمعاديهْأنهاادعواالتيالنازية

العالمدعمأساسفينلكوكانإنسانيهْلاانهاعلىضدها

حتىإسرائيللاستمرارالثانيةالعلميهَالحرببعد،الغربي

.اليوم
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مجدهالاعادةالمكزسيناسرائيلمسحاءجميعاق

شاولمنإبتداءالأرضبتملكالالهيالوعدتنفيذمنوتمكينها

ويربعام،،نادابوولدهورحبعاموسليمان،وأبشالوموداود

ويشوعايللِا،لهلْراءىالذيوآخابأخيا،بنوبعشاوأبيام

الوعدتحعَيقيستطيعوالموغلِرهموغلِرهمولِاهوواللِشع

لهملِعملكانماكلمنالرغمعلىيتمكنوا،لمكما،الالهي

وعودهمهؤلاءينفذلموبالتاليلهم،أبولَهشَبيتمن،يهوه

يدوعلىالمدحدبعد"51سنهَالمدينهَتدملِرفبعد.لإلههم

مخلّصمسيحبمجىءيأملونوباتوااليأسفىوقعواأدريان

الإرهاصلِةوحزقي!وأرمياأشعلِانبؤاتعلىمستندلِنلهم

.التوراةكتّابدؤنهااللَي

ممنالعديد5_(لدالتوراةوكتابهَظروفأثبتأنبعد

أسبابدراسةإلىالعودهَمنبدلاالكتبهَ،منعليهاتداولوا

إلىالمسلَندالتارلِخبلِنتفيزمجرّدةموضوعيهَدراسةوقائعها

يفرضالذىالتأرلِخوبين،والمكانالزمانفيالحقيقلِةالوقائع

مازجاً،ولَطلعاتهورغائبهوميولهوأحلامهالمؤرخأهواء

حتىوالتواريخوالأسماءالوقائعبعضمعوالتصوّرالخي!

وقصصارثرفالملكصحلِحة.حقيعَهَهووردماأنليُظن

باسمووقعهابالِكونفرنسيساللوردوضعهاالتيبطولاته
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إنكلدزيكابَلأهممرادفاًالوهمياسمهاصبحالذىشكسبلِر،

اللَاللِهَ:المؤلفاتاللِهنُسبَ

Tempest, Macbeth, Hamlet, The Merchant of

,Venice,The Tragedy of Cymbeline

Francisالحقيقىالمؤلفاسمفَطُمِسَ Baconفرنسيس

جامعىاستاذأئِلِستطيعولاشكسبير،اسممحلهليحلبايكون

الوالمحع.طمسهاالتيالأساسيةالحمَيقةبهذهطلابهأورفاقهإكناع

ىذبنوسيفعنترهَوبطولالَا!صصتأريخأنكما

كواقعوأجي!لأجلِ!ترستخ!أنبعددحضهايمكنلايزن

الفولكلورمنإزالتهاأومحوهالِصعبالتيالحمَيقةزيالْبِسَ

منوالخاصتهَالعافهَعندالبطولهَروحنفخإلىالهادفالشعبي

الشعب.

فيأبداًلَحصللملولمحائعحُلميلَصوْرهواللَأرلِخإن

فيوردالتاريخأما.المستقبلفىحصولهاويفترضالماضى

دونموضوعيبشكلوالمكانالزمانفيوالولمحائعالأحداتَ

الوالمحع.علىمسبمَةلأفكارفرضدونأوتحيز
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بقناعكشف

لسيماسيه.ئلسيطرةهـسنيهَلملالورمًاممدلهقليهقلم

لذمنالتخقصإلآاللِهودهتميكنلمالسبىأنَناء

فَكثُر!لهم.تكونأنحلمواأرضإلىبالعودةوالحلمالئَشزد

ملك،لمسلِح،أنبمائهموترائلِا!ولَصوّرا!وتخلِلاتأحلام

منمسحائهموجميع.أعداءهمولِبددمحنلَهممنلِخفصهمقائد،

وعدهمالذى!ههمبوعودهمونكثوا،الحلميحققوالمالقادهَ،

ولِأملون،يأملونكانواجديدمسيحكلومع.وبالبنوّةبالحماية

أشعدا،ونبوءاتالممسوحين.هؤلاءجميعمعأملهموخاب

شعبهلِخقصمسدحعنتحذثلَاالحىوهوشعوميخاوأرميا،

أحلامإرهاصاتمنبأكنَرلَكنلمالأممبقلِهَمظالممنالخاص

!.الزمنعليهاعفا

نسخها،بجيمع،المتداولةالتوراةبقراءةلِتمعّنومن

الذيللمسيحمغايرفيها،الواردهَالنبوءا!مسلِحأنلِكتشف

،العداوةمنمخلّصاًكونياً،مسيحاً،الأممشعوبجميعلَنتظره

علىوالاعتداءالتملكوحبوالأنانتِةوالكراهلِهَوالبغض
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فيلَميدزدونالبعضلبعضهمنظراءالناسفيصبح،الآخرين

ألَقاهم.اللهإلىأكْربهمويكونوالمعتقد،والموقعواللونالعرق

ويخصهاأعداءها،ويبلِدعنهاويدافعيحميهالهخاصهَفلا

تقزباللَيهيالخيرةفالأعمدوبلبنوة.وبالوعدبالرضى

ابتدعهااللَىالأديانأحدإلىالانلَماءلاخلعَة،منالانسان

.الأكوانخالقإلىونسبهاالإنسان

التيالممَدسةاللهعائلةانفسهميعلْبروناليهوددامما

بأنأ!رّواومتى،بمكانالعيشلِهنأوافلنفقط،وُجِدَلأجلها

بعَيةمنغيرهممل!وأنهم،الخلقفينظراءهمالناسجملِع

الواحدا!هأبناءومعتقدالَها،اديانهااختلفتوا!ن،الشعوب

الدائم،شبيهولامساوياًولاعديلولالهشريكلاالذيالصمد

لهوصفولاعنها،وفائضٍالأكوانمليءوالوجود،القدرة

بدونه،شيءولاشيء،كلبهماهيّه،ولاحدّولاقياسولا

علىبمَواإذاأما.أعدائهممنلِنقذهملمسيحلهمحاجةلاحينئذ

مجىءبوعدتارلِخهمعبرقادتهمتخيّلا!ابتدعتهالذى،ايمانهم

الأبد.إلىالخلاصسرابفسلِنتظرونداودنسلمنمخفص

المسلِحمجىءعنلْحدث!اللَيالبشارا!جميعاق

مغايربهاالمسيحلِلِنوالمحمانفقطالبهوديالمسيحإلىهدفت

روحمنكانإذامرلِم،ابن،الناصريفيسوعيلَوخونه،لما
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إذاأما،كونيمسيحفهومريمإلىألقاهاالتيكلمتههوأو،الله

وإنماالمنتظر،الكونيبالمسيحلسِ!فهو،بشرىزرعمنكان

فخيبإلآ،ليساللَاريخ،عبرمرّواالذيناسرائيلقادةأحدهو

ايمانبينفاللَناقض.يهوهبهوعدهممايحققلملأنهآمالهم

يبدواللَوراتىبالمسيحايمانهموبينكونىبمسدحالمسلِح!لِن

سسوعولادةأمما11:الأناجيلفىوردماخصمنظاهراً

لدوسفمخطوبةامه،،مريمكلألتلماهكذا،فكلألتالمسبح

فيوسف،،القدسالروحمنحبلىوُجدتيجتمعا،انقبل

سراً.ئخلبتهاأرادبُشهرها،انيشألمبارأ،كانإذرجلها،

ظهرفدالربم!إذاالأمور،هذهفيمفنكرهوفيماولكن

لأنإمرأنكناخذانتخفداودلابنيوسفياقائلاًحلمفيله

.I()-)::)ملَى"القدسالروحهوفيهابهحُبلالذىِ

التسلسلالأولالاصحاحبدايةفييذكرمتىإنْثم

يقوب،ولدومتان"....:يهوديتهللِثبتللِسوعالورانَي

الذ!يسوعمنهاولِدَالذ!مريمرجل،يوسفولدوي!وب

أ:1(.)متى".المسيحيدعى

الكهنهَرؤساءلسانعلىمتىلِقولآخرموضعوفي

اوألْتاالمسلِح:ولادةعنلهِرودسجوابهملدىالشعبوكتبة
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لأنيهوذارؤساءبينالصؤىلستاليهوديةلحملهيتبا

5:2(.-)متىاسرانيل".شمهىيرعىمدبريخرجمنك

إلىادْهمهوا11:يسوعبدأهالذىالكرازةنداءفييقولثم

1(.60:)متىألضَالة".اسرائيلبنىخراف

خمسٍبعدكلَبهالذىانجلِلهفيمتىارادهماكل

الكونيالمعلملِهودلِةإثباتهويسوعصلبمنسنةوأربعين

بنىلخرافالاأرسلالمعشر:الخامسالاصحاحفيفيقول

ويُطرحالبنينخبزيُؤخذحسناًانوليسالضالةاسرائيل

وحررهمنىأطلفهالكروهذا24-26(.أ:5)مئى".للكلاب

امرأةوإدْا11.يسوعصلبمنسنهَوأربعلِنخمْسٍبعدكتابة

ياارحمني11فائلةأليهصرخ!النخومتلكمنخارجةكنعلألبة

فتقدم.بكلمةيجبهافلمجداً،مجنونةابنتيداود،ابنياسيد

وراكا.نصبحأنهااصرفهافائلبن،أليهوطلبوانحيذه

الضانه،إسرائيلبيتخرافإلىإلاأرسللموق!فأجاب

ليسوقال:فأجابأغّى،سيديا،قائلةلهوسجدتفأتت

سيد.يانعمفقالتللكلا-،ويُطرحالبنينخبزيُؤخذحسناًان

11.اربابهامائدةمنبسقطالذيالفتاتمنتأكلايضاًوالكلاب

لهاوَل،الكنعانيةهذهإصرارأمام28(.-22أ:5)متى

11.تريدينمالكاليكنالِسوع:
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مرقسإنجلِلفيايضاًوردتالكنعاندةهذهقصة

فدنيقلِةبأنهاهويئهاذكرعلىالتشديدمعلكنالسابعالاصحاح

داودنسلمنيسوعيكونلأنالمبرمجالاندسابهذا.سورية

نسلمنليسبأنهوالكتبهَالكهنةإقناعهلدىيسوعنفاهفقد

ماذاقائلاًيسوعسألهممجئمدنالفريسبؤنكاناوفبمااداود:

لهمفقالداود.ابنلهقالواهو؟.منابنالمسيحفيتظتون

إجلس،لربىالرلطف!فائلاً.ربَاًبالروحداودبدعوهفكبف

داودكانفإنلرجليك.موطئاًأ!اءكأضعحتىيمينىعن

بكلمة.يجيبهانأحدبستطعفلم.ابنهيكونفكيفرباًيد!ه

41-46(.22:)ملَى

سكانإلىبالكلاملَوجهسِموعفإنآخر،مكانوفي

ومن،بشرىزرعمنمولودبمسيحيؤمنونالذيناورشليم

بارادةوليسالربباسمآتٍبأنهليقنعهمحصراً،داودنسل

إليها،المرسلينوراجمةالاْلبياءقانلةيااورشليم"با.بشرية

تحثفراخهاالدجاجةتجمعكماأولادكأجمعأنأردتمرةكم

اقوللألىخراباً.لكميتركبيتكمهوذائريدوا.ولمجناحيها

باسمالاَتىمباركنفولواحنىالانمننروننيلاإنكملكم

93(.37-:23)متى11.الرب
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5سنةفيانجيلهكدبالذيلولمحاأما Aفعَدالميلادبعد

داودنسلمنالمسلِحبمجىءالمَائلةالنبوءاتإثباتحاول

منالم!جبرائيلأرسلالسادسالشهراوفىا:إلهيةبإرادة

مخطوبة!راءإلى،ناصرةاسمهاالجليلمنمدينةإلىاللَة

فدخل.مريمالصراءواسمبوسف،اسمهداودببتمنلرجل

معك.ألرب.عليكالمئعمايتهالكسموق!الم!اليها

!مهمناضطربترأتهفلماالنساء..فىانتمباركة

لاالم!لهاففالالنحبة.هذهنكونأنعسماوفنرت

ان!وهااللّه.غدنعمةوجد!!دلألكمريمبالخافي

وابنعليماًيكونهذا.يسوعوتسميد4ابناوتلدينستحبلين

علىويملك.أبيهداودكرسىالإلهالربويطينايدعىالطى

26-أ:)لوقانهالة.لملكهبكونولاالأبدإلىيصوببم!

.)33

وبولاةبحبلها!لِصابا!الم!بشارةلوقا،ويعزو

إولالرب"مبارك:إسرائيللشعبهاللهلافتقاديوحنا،ابنها

خدرفرنلناوأفاملشعه.فداءًوصنعافئفدلألهإسرائيل

منذهمالذينالقديسينأنبيائهبفمتكلمكما.فتاهداودبيتفي

لبصنعمبضينا.جميعايديومنأ!ائنامنخلاصناالدهر

ثم68-72(.)لوقا:المفدس"عهدهويذكرُآبائنامعرحمة
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آلاءناكقمكما.رحمةليذكرفناهاسرائيل11!مد:يقول

5(.54-ه:أ)لولمحاالأبد"إلىونسلهلإبراهيم

فقدداودإلىسِ!وعنَسَبِإثباتفيزلِادةلوقاإنثم

فيرجلاوكانا:رأيهلدعمسمعاناسمهعجوزبشاهدألَى

أوصىقدوكانباراً...ألرجلوكان،سمعاناسمهاورشليم

مسيحيرىانقبلالموتيرىلاانهالقدسبالروحالمه

بحسبلهليصنعاابواهيسوعبالصبيدخلوعندما...الرب

نطلقالانوف!اللةوباركذراجمهعلىأخذه.الناموسعادة

إ!ننور...خلاصكأبصرتاقدعينيلأنسيد...ياجمدك

25-32(.2:)لولمحاإسرائبل".لشعكومجداًللاخم

لعبديسوعشفاءقصةلوقايذكرالسابعالاصحاحفى

يسوعمجيءليؤكدحصريهْاليهود.شحوخلإلحاحبناءالمئةقائد

مريضاًمئةلقائدجمد"وكان.:يساعدهمولمنإسرائيللشعبه

يسوعصسمعفلّماغده.عزيزاًوكانالموتعلىهشرفاً

فلما.جمدهويشفىيأتىأنبسلاأليهودشيوخإليهأرسل

نامسئحقانهقائلينباجنهادإليهطلبوايسوعإلىجاعوا

7:)لوكَا"المجمعلنابنىوهوامّتَنايحب!لههذا.لهيفكل

2-ه(.
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بعد99سنةانجيلهكبَالذىالإنجيلييوحناأما

الجليّهَالأدله11َكتابهفىكتفاكولويسالأبذكرهحسبماالميلاد

بدأفقد"البطرسيةوالرلِاسةالكاثوليكلِةالكنسِمةسلطانفي

بشرتِةبمشيئةلِأتلمسِموعانللِقولفلسفيهَبتلميحاتانجيله

منولادممنليسولِدواالذين11له:بشرينسلمنولا

صاروالكلمةاللة.منبلرجلمشبئةمنولاجسدمشيئة

1(.أ-34:أ)يوحنامجداً"مجدهورأيناجسداً

فياللّهكلمةبحلولالِمانهمنالرغمعلىلِوحناولكن

ومُعيدإسرائلِلمخلّصالمسيحفكرةعنيئخللمفإنه،مريم

مطم،اياا:الأخيرهذالهق!بنثنائيلسِموعالدقاءفلدىمجدها.

1(.94:)يوحنا"اسرائيلملكانتاللّه،ابنانت

امباركالمحائلة:لِسوعالجماهيراستقبلتالفطرعيدوفي

1(.13:2)يوحنا"اسرائيلملك،الربباسمالاَتي

عللطفجلسجحشاًي!مموعاوو!جدا:فلِقوليوحناويتابع

يأنيملككهوذاصايون،ابنةيانخافيلامكنوب.هوكما

أ:12(.4)لِوحنا"أتانجحشعلىجالساً

ولوقاومركْسمتىالأناجلِل:كلِّابألطالملاحظمن

للمسدح،صورةلِسوعفىرأواالذيناليهودمنهمولِوحنا

تحدَلِقاًداودإلىيسوعنسبعلىفأصرّواإسرائلِل،مخفص
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أنبيائهموأكْوالرؤىالكئابهؤلاءألعَىاذأنببائهم؟لأقوال

وحدهم.،مسيحهمسيكوناًنهظن،علىسِموعشخصعلى

مجىءينتظرونكانواانبيائهمخل!منتورالَهمفيفاليهود

بأرضحلمهمويحققأعداءهملِبيدالذىالمنقذ،،الملك،المسيح

الخاصمسلِحهمبدورهويكونالخاصشعبهفيكونونالمبعاد

حينالمفاجأةوكان!.العالمشعوبمنغيرهمدونجداًبهم

،زيتونض!صنوبيدهأئانجحشعلىأورشليمإلىيسوعقديم

كانواماعكسعلى،الملكرافضأ،للجميعبالمحبةيبشر

الرؤلِا،سفرأحصنةمنناريحصانعلىقادمأملكاًيتوكَعونه

،تلاميذهمنالكثلِرأملفخابدماً،لِقطرمئوهجسيفوبيده

المشبعالاسخريوطى،لِهوذاومنهم،حولهمنيلَهاوونفبدأوا

لنفسهمنتعَماً،اعدائهإلىوأسلمهعنهفانسلالمكابية،بمبادىء

بأنهمنهظنعلىبيسوعبالتحالمحهالمكابيهَلتعليمخلِانلَهمن

ندميهوذاانملَىويروى.لإسرائيلالمجدمعيدالمنتقمالمسيح

اثهاسلمهالذييهوذارأىلما"حينئذ.نفسهفخنىَفعلدهعلى

الكفةرؤساءإلىالفضةمنالئلابنوردّندمدينفد

3)متى"نفسهوخنقمضىئم...والشيوخ : V-ه(.'

سفرفيبطرسرواهمايهوذانهايةبشأنالحمَيمَهَأما

المكنوبهذايئنمانينبغىكانالأخوةالرجالأيها11الأعم!
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صارالذىيهوذاعنداودبفمفق!القدسالروحسبقالذ!

لهوصارلهيننامصوداًكاناذبسوع.محىفبضواللذيندلبلاً

الظلمأجرةمنحالَلاًاقتنىهذافإن.الخدمةهذهفينصيب

احشاؤهفلألسكبثالوسطمنانشقوجههعلىسقطوإذ

.(1-118:أ)اعم!.كيا"

لِهوذابأنملَىلسانعلىجاءماالمنطمَيمنلسِ!

هولِهوذا،لخيانهَانتقاماًبطرسانالمنطعَىفمن،نفسهخنق

علىكانفإنهعنهمعروفهووكماوقلله.بطنهبقرالذى

اليهوجههااللَىيسوعتعاليممنالرغمعلىسيفاًيحملالدوام

محاولتهمحينالكهنهَرئيسعبدوضربسيفهرفعحين

لأنمكلأله،إلىسيفكرذيسوعلهافقالا:يسوععلىالقبض

52(.26:يُمملون".)متىبالسيف،بالسيفياخذونالذينكل

لَفرلمحةدونأمميمسيحهوالملنبهيشْرالذيالمسيح

وشمامحشموليهَمحبةهووأمهَأمّةوبلِنوشعبشعببين

مريم،إلىوكلمتهاللهروحالمسيحهذاله.حدودلاكونى

اشدتعليمهوبمثاليةبمجيئهاليهودنكبةوكانت،آمالهمخيئا

وغيرهموأدرلِانوتيطس،نبوخذراصرنكباتمنعليهمنكبة

قالكماليسفالمسيحاجلِالهم.عبراصابتهمالمي،وغيرهم
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ماالأنبياءأوالناموسلألقضجئتاتىتظنواالا1ملَى:عنه

17(.5:حًمل".)منىبللأنقضجئث

إلتقائة:لدىللِوحناوَلكمابرّكلليكملأتىفهو

الد!ودكطالايمانهيكلنعَضفيسوعبز":كلنكملانبنا"حريّ

بيث"بيدى،لهم:كَائلاًالهيكلمنوالبائعينالكهنهَطردحلِن

11.لصوصمغارةجطنموهواننمبدعىصلاة

وهل.قديمةبرفعةالجديدالثوبيُرقعلا:القائلهوألبس

الفدبم؟.الزفاقفىالجدبدةالخمرةتُوضع

بالسن،والسنبالعنالدنلكمقيللقدق!:منهوالسِ!

لهفحولالالمنخدكعلىضربكمنلكم:فأفولاناواما

الأبسر؟.

ذبيحة؟لارحمهْاريدق!:منهوأليس

الرحمة؟هعكصنعمنأخوكق!:منهوأليس

ليخلَص؟بلليهلكياتلمالاسمانابنق!:منهوأليس

يؤخذ؟بالسيف،بالسيفياخذمنف!:منهوألبس

بالخير؟الشرقاومبلبالشر،الشرتقاوملا:قلمنهوالسِ!

جمظكم؟عىالشمستؤبلاق!:منهوأليس

لكم؟يُقرا!رواق!:منهوأليس
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الىاحسنوالاغيكم،باركواا!اعكم،احبواق!:منهوأليس

أليكم؟المسيئينلأجلصفوامبضيكم،

بحجر؟فليرجمهاخطبئةبلامنكممنقد:منهوأليس

معخصامعلىكنتإذاقربلألكتفذملاقل:منهوأليس

اخيك؟

التهأبناءلألهمالسكللصلألعىطوبىفال:منهوأليس

يد!ن؟

اليهوديهَ؟؟لللَعاليمنعَضاًأليستلَعال!مهمنالنفحاتهذهبعض

مبادئها؟فيتعرفهلمالذىللبرّإكمالاًأليست

لبشرئعلاقةولالمريماللهنعمهَهوإنماهذا،فالمسيح

بشرىّ،لزرععالفةولاانساناىصلبمنلسِ!فهوبمجيئه

اليهودلِة،حاولتمهمابولادلَه،،وفصلهوأصلهنوعهكانأيا

منوسْمضيأَجي!منشملسلان،الشيعمنفلكهافيدارومن

ناللملنحاجةفلابشر،صُلبمنيسوعكانفلواسماء،

،الميزةهذهلهاكانولما،العظيمبالمولودليبشرهامرلِمياتى

كله.الكوننساءمنغيرهاعلىالنَه،بهاخصتهاالئي

المتشددينبعضبالعمقأصاب،الكونيالمسيحهذا

الملكلهمللِعلِدمحارباًمسيحأ،ينلَظرونهكانواالذلِناللِهود

منيهودىكاهنوهوباللاهولَيالمسمىيوحنافعمدالمفقود،
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بينماحكمالذىدوميتيانالأمبراطورعهدفىعاش،أفسس

جزيرةإلىنفاهالذىمنه،69سنةلغايةالميلادمن81

الكنائسإلىالمسيحمبعوثأنّهمدَعياًرؤلِاهفكتب،بطمس

فيلادلفيا،'Lساروثلِالَرا،،برغامسسملِرنا،،أفسس:السبع

بريىَالسفر،هذافىجاءبمااللِهودلِةفاستعادتلالوكلِا.

نابعد،وغيرهموهوشعوأشعياوأرمياحزقي!نبوءات

وأعيدلَابالزرادشتيهَ،الممزوجهَاللِونانيةبالغنوصيهَأشبعت

بالمينورا،مسيحهاوأحيطالوئنية،الصفاتالتوراتيللبهه

وأصبح،بالدمالمصبوغوالصولجانالملتهبالسلِفوحُم!

نشأتها.منذاليهوديهَبهلَحلمكانتالذيالملك

مناللاهوئيينمنالكثلِررفضههذا،الرؤيا،كتاب

سنةالاسكنلرانىودنيسميلايهَ،.34سنةأوسابيوسبينهم

المسيحيهَالكنائسأركانبينللخلافسبباًوكانميلادلِه261َ

لأكتزمرفوضاًوبقيللميلاد.362سنةلادوكيهفىالمجتمعدن

إلىاللَوارةمعضُتمأنإلىكلَابته،بعدسنهَوخمسمايةألفمن

الذىTrenteلْرانتمجمعفىحالياًالمتداولةالأربعةالأناجيل

ميلادية1546سنةانلَه!سنواتثمانيمدةمنعقدأاستمر

وأعمدالأربعهَالأناجيلواعتبارالممَدّسة،الكتبصحهَبإعلان
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مقدّساًواحداًكتاباًالرؤياوسفرالتوراةوكتابوالرساثلالرسل

المسيحيلِن.عند

كانتترانتمجمعسبقتالدىعشرالستةالعَرونفهل

هذاكَراراتانأو،الينبوعإلىالأقربوهيخطأ،على

الخطأ؟.هياليهوديهَبالتعاللِماشبعتوكَدوأمثالهالمجمع

الكنائستعتمدالسفرهذافيجاءماإلىبالاستناد

هذانبوءاتللَحقلِىَدعوتهافيشممياتها،بمختلفالبروش!تانتية

التيالرهيبةهرمجدونلمعركةالاعدادفلكفيبماالسفر

وهيالتوراتلِهَكايينولَوبلىماشكمنطمَةفيرحاهاسددور

والعرا!وباكسلَانوأفغانستانوتركياايرانتشملاللَيالمنطقهَ

سحىَنهايلَهافىسيتموالتيالهند،أجزاءمنوبعضاًوسوريا

بعدالتوراتىالمسدحلمجىءتهدئة،لإسرائيلالمعادلِةالشعوب

اللَيالفلسطينلِةالأرضفيتجمّعقداللِهودىالشتا!يكونان

فيالأمرهذايتمأنالملَوقعومنبها.الالهيالزعموعده

ثالهماسيتموبذلك.والعشرينالواحدللقرنالأولالربعنهاية

ومجدنوركجاءفدلألهاورشلبمبااسننيرياقومىااشعياء:

ضياءفىوالملوكنوركفىالأممنسيرعبك...أشرقالرب

وكلخاضعِن،إلبكليسبرونفهروكالذلنوَبتؤإشرا!ك...
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-أ06:".)أشعلِاءقدميكباطنلدىيسجدونأهلألودذين

.)14

وعلىمؤمنبروتسلَانديكلفعلى،الايمانلهذابناء

المسيحعودةينتظر،يهوهشهودومنهملَوراتىمئشددكل

جمعفيالمساعدةومنهاالعودةهذهشروطلُهىّءأنالثانلِة

وقد.هرمجدونلمعركةوالاعدادفلسطينفياليهودىالشتات

لِكونفلنما،لمسيحمجىءهناككانانهؤلاءب!عنغفل

اللَاريخحفلالذينالمسحاءفجملِع،للسلامصانعاًمسيحاًإلاّ

لِفلحواولموحروبأوويلا!دماًالأرضاشبعواقدبهماللِهودى

والنيل.الفرا!بينالمزعومةدولتهمإقامةفيحلمهمبلَحقلِىَ

المتمسلِحينمع،برؤياهيوحناقلبفقدواحدةبكلمة

والنسامحالمحبةمسلِحوأَماتواالمسلِحية،المئاليةعلىالطاولة

الوثنالمسبحالتوارة،مسبحليحلِواوالسئمالانسانلِّهَوالقيم

المجوسية.النارسيفبلِمناهيحملالذيبالدمالملطّخ

إطلاقاًتدعلملِسوعبهابشرالتيالحقيقدةالمناقبيهَ

فجرت،الغابرةالعصورمرعلىمورسااللذلِنوالقلرللعنف

التاريخصفحاتلالطخآثارهازال!ماالتىالغزيرةالدمانهار

لقدحتىالمسيحلِة.فيهاتواجدتالئيالأمكنةكلفىالانساني

التعليملالكاستغلتلمؤلسسةشعارالَاالمثاللِةيسوعتعاليمبد!
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التيالشعوبوعلىألَباعهاعلىوالاجلَماعيةالسلِاسدةللسيطرة

لَطبّقالمؤلسسةوهذهكَرنينفمنذ،التعاليمللكقداسةتتوخى

،يسوعلَعاللِمعنتماماًغفلتوقداليهودلِة،التوراةتعاليم

عنصريةوبنبؤاتلِوحنارؤلِابسفرجاءبمافقطمسلَرشدة

الاَباءلطريقةفالعجب.يسوعاليهلِدعوجاءمامعلَمامالَتنافى

فيجاءلمادراعد!ممنالروحيينوالمرشدينالحكمةولمعلمي

الانسانيةالعبربفيضىأتواألِنفمنالملَداولة.التوراهَ

فيلهاولِروّجونمفاهلِمهايعقمونيزالونماالدىوالأخالثلِهَ

مقدّسكتابومنالمصدرإلهيهَانهاعلىالمناسباتمختلف

التوراهَ؟إ..إسمه

الربتعَييمفياعلْمدوهااللَيا!وهةمعاييرهيما

الكلضابط،عادلواحد،بالهالالِمانالمدّعونوهمالتوراتى

العنصريين.المسلَنبئينهؤلاءاحدالدهدعاالذكطالالهنمَلِض

علىوحاقد!مبوذومنتقمٌالرب.ومنتقمجمورالهالرب11

.(2:1)نحوم11.افا!

؟إ..العجزعلاماتمنأمالقدرةعلاما!منهوالغضبهل

ليبقيهمعنهمعاجزهوهل؟أعداءلثههل؟ثمّالنَهيعجزهل

له؟أبديلِنأعداء
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الوثنيةصفاتمنهياللَوراتي،الالهماهيهْفىالمادّلِةهذه

المعاصر.الدلِنيالفكرفيموجودةفتفَماالتيالعنصرلِة

إمرأةلكواتخدْاطلقا:اهوشعلنبيهلِعَولرلتعبادةتجوزهل

(2:1)هوشعزنى"وأولادزنى

إلىهذه،اللَوراهَكتابةمنذالتوراتىالربمفاهحِتغيزلَاهل

؟اليوم

حقلِقلْه؟علىالربهذا،المحترمون،الكنيسةآباءلِفهمهل

؟التوراةربّمبادىءعلىأمسِ!وعمبادىءعلىهمهل

أمأنبيائها؟وجميعالتوراهَابطلجميعربهوهلالربهذا

أرْبَابُهُ؟إ..هم

الآخر؟صنبعهْهومن

للآخر؟صورةهوومن

الواحديعكسهاوالقداسةوالسلاموالمحبةللخيرصورهَوأكط

الاَخر؟عن

الربوبينالوثنىالربهذابينالقدسلِةالرابطةهيما

ولميولد،ولميلدلمالذىالصمد،الواحدالأحد،الواحد،الكوني

ولالهشبيهلاالذكط،الكامل،العادلالالهأحد،كفواًلهيكن

مثلِل؟إ.ولاعديلولابدلِلولابه،مشبه
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تدّعيالتيالإنسانيةيسوعبمفاهيمالتوراتدة،المفاهيمعلاقةما

بها؟.الإيمانالمسلِحية

باللَبشيرالاستمرارفلماذامزوّرهَ،،المتداولةالتوراهَكانتإذا

بدستهاالاسلَمرارولماذاالمثاللِهَ؟يسوعتعاليمجانبإلىبها

المقدّسةقي.الكتبجانبإلىمقدسككتاب

إلىلَدعوالتيسِموعلَعاليمكونيةبيننوققكيف

التعالحِعنصرلِهَوبدن،والكونالانسانووحدةالخالقوحدانية

الموعودالخاصوبالشعب،الخاصبالالهتقولالتيالتوراتية

به؟إ.الخاصهَبالأرض

السرقةولِعفمبالزنىيأمرالذكطالتوراتيالإلههذا

والويلا!والأمراضالنكبا!ويسيمهاالشعوبوطردوالقلر

أنالمعقولمنهلأجمعلِن؟العالمينربنفسههوهل

؟.يكونه

ولغتها،نسختهالَكنأياً،التوراةإقرأواعللِكم،بالثه

رموزها،وحللواأفكارها،مراميوادرسوافيها،لْمعّنوا

فيها؟.جاءماكلفيالقداسهَأوجه(ينبعدها:أنفسكمواسألوا

إلههاومنمنهاموقعكمفأين،كذلكيكنلمفإن

؟إ.الخاص
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بقدةلخلقحاجتهفما،الخاصشعبهالإلهلهذادامفما

فلَصبحلِخلقهاألاّالالهبهذاالاحرىكان،الأرضشعوب

منافسدونوحدهبخيراتهاشِنّعمالمختار،لشعبهكفهاالأرض

هوواستراحالحروبمنشعبهأراحقديكونوبذلكعليها،له

عنهليرضواإللِهمالتوسرمنوأحياناًعنهمالمحاربهَمنبدوره

فيعبدوه؟

لأجلالاّلِأتِلمالذيالمسيحوفكرةالمختار،اللهشعبفكرهَ

ا!ه؟هذامشيئةمنتضعفانألا،اسرائيلخراف

ملكوته؟شموليةمنتُنْقصانألاوتصغّرانه؟تحجمانهإلا

النعامهَ؟دورلَمثيلفينسلَمرمدىإلى

؟نعترفاننريدولانعرفأنناأمهذا؟نعرفألا

؟نعترفلئلانعرفاننرلِدلاأنناأو

لابتوراتيا!علينايُكرزانفنالَبلالعقللِةغفلتنالْستمرمتىإلى

بها؟يؤمنمنإلاَتعني

تخلوالبعض،يظنٌكمامزلِّفهَ،التوراةهذهدامتما

بهابشّرالتيالساميهَالمل!مفاهيمومنالأخلاقمكارممن

هرمس،أَفكارالبهاوتشمامىالإسلاماليهاولِدعولِسوع

وبوذاولاوسَ!يوكريشنا،وعليّ،،وأفلاطونوأرسطو

واخوانواوغسطينوس،شارداندووتيارورامباوطاغور
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معلميمن،وغدرهم،وغيرهمعربيوابنوالحلاّجالصفاء

مختلففي،الشعوبكافهْعندوالمحبةالسلامودعاةالفضيلة

بتعاليمهابالئبشيرالاستمرارفلماذا،والحقبا!الأزمان

وحدتهمنقوسينقابعلىأصبحكَدوالكون،العنصرية

الكونلِةَ؟.

جاءبمابالعملوالاستمراردداسلَهالَكريسيعنيهل

العالمينربالحقيعَي،بالإلهالإيمانعنالتعميةغيرفيها

والخضوعخططهوتقديسالوثنيالالهربوب!هَلاثبا!اجمعين

الأرضعلىاليهوديةالدَدملشَبلِ!صنعهمنافكارلمشيئة

الذىالجديدالعالميالنظامبحمايةالعلمشعوبرقابوعلى

يدورومنأميركابهفآمنتكلَابتهامنذلهواعدّتالتوراةهئِألْه

وا!لَرب؟إ.زمانهالَىوقدالمتمسيحين،منفلكهافي

لِستبقظ؟إ.انللعقلآنأما

يسل؟انللوعيآنأما

اللَوراةهيفأين،ومدسوسةمزيفهَالتوراةهذهأنقائليدَول

عنتتحدثوالدىمعه،ونتوخاهالِتوخاهاالتيالمقدّسةالحقيقية

سواء؟حدٍعلىكلهاالأكوانربالأحد،الله

لنافليقلقداستها،يتوخىمنالِمانغيرفيموجودةكانتفأن

ولماذا؟إ.يخبئها؟ومنهي؟إ.أين
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فيها؟لماخجلأأمأسرارمنفيهاماعلىأضناً

الحقيقة؟لَخبأهك

لَحتها؟إ.أمالمشكاةفو!السراجيوضعهل

ونسخهاطبعالَهابجميع،المتداولةاللَوراةهذهدامتما

الستاريرفعلافلماذاوللنمَد،وللشكللطعنموضعاًأصبحتكَد

ونُعلن،فتُعالنَ،موجودةبالفعلكان!إنالحقيعَيهَ،التوراهَعن

فلِها؟جاءماوبقداسةبهاوالمحمانناوتوبتناندمناوامثالنا،

المثاليالفكرفيإلآموجودةغيراللَوراهَهذهدامتما

المتداولهَالتوراةفإن،الكتبفىالقداسةيلَوخىمنفكرفىأو

بصختها)46oتران!مجمعإقراربعدالكنائسجميعفي

!داسته،الكنيسةلْذعىالتيالكتابهينعتبرهاوبقداسئها،

وامتداداًنشراَوتبشيرهاوكرازلَهالَعليمهافيعليهوترتكز

الدلِنهذاأصبحلمَدحلَىالمسلِحي،الدينجوهرفيلللِهودلِة

الذىالرداءالمسيح!ةالمُل!جوهرمنأخذت،متجددةيهوديهَ

التعاليمعمقإلىالتغلغلمنبللَالىلها،ويسمحدلِمومتهالِكفل

الشيعمئاتإلىوتقسيمهاتفتيئهامنللتمكنالمسلِحلِهَ

ولَأكلالمسيحيهَهذهفتضعف،اليومحاصلهوكما،والمذاهب

الفقرةفىجاءلمالَحقيدَاًوذلكاليهوديةوتبدَىبنفسهانفسها
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والعشرين:الرابعصهدونحكماءبروتوكولمنالرابعة

11.كنائسهميهدمونعلّهم،واكليريكبين،كهنةاولادكمإجعلوا11

يلي:ماجاءنفسهالبروتوكولمنالخامسةالفقرةوفي

العالمنحكمون،حكمكملَحتالمسيحييننض!ناعندها1

11.منهموتنتفمون

ولم،المسيحيةتدميرعلىكاناليهودبلِنالخلافان

القضاءأرادمنفمنهماليهوديهَ؟منأخذلَهماعلىأبداًيكن

11عصرة"اشموئةصلاهَفىجاءمد!ماوعلناً،مواجهةعليها

الظلمدولةولشمتاصلرجاة.للمرتدينيكن"لا:تقولالتي

وليمحواوالمشركونالنصارىولبضمحلابامنا.وعلىسريعاً

فأرادودهاءبرودهَأكثركانمنومنهمالحياهَ".سعْرمن

،النصوصفيالشكبذورببثوذلك،الداخلمناللَدمدر

لَعلِدردّةالبذورتلكفتثمر،النفوسفىالنزاعبذور،وبالتالى

تبقىفلاحصادلِها،مناجلتُكثراوداود،أحضانالىالمسلِحية

المناجلقرقعهَشُممعُوحينئذ،المقبلالموسملبذارواحدهَسنبلة

المواسم.انلَهاءبزمنمبتهجةبينهافيما

المزروعالزؤانمنتنبّهوا،الصادقونالمسيحيونأيها

مايقتلعونالمأجورلِنالفعلهَمنوتنبهواحنطدكم.حقولفي

يعشبونانهمبحجةالأصيلهَ،بذوركممننبتماجيذمنلَبقى
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مالِبمَىلنوحينها،مواسمكم،حُسنعلىويغارونحقولكم

ولِقول.عندهمالمؤصلالزؤانغيرالمستقبلفيتزرعونه

دراسةفىتعمّقالذىا-1882(85)9بويربرونوالفيلسوف

الذىاليهودكطا!ناليهوديهَ"المسأله11َكتابهفياليهودلِةالمفاهيم

هوالحقو!،منمحروماًالمانيامقاطعالَاأصغرفييعيش

11.كلهااوروباسياسةيقررالذىنفسه

مؤمن،عظيم،بطلٍلحبربحاجة،اللِوم،المس!حيهَ

يطدمجمعلعمَدبالدعوةيقوممطلىَ،كونيوبإلهيسوعبتعاليم

منفدحررهاالممارسةوطهارةالتعليمصفاءللمسيحية

مئاليكدلِنوإلغائهالْوثينهاإلىالهادفهَاليهوديةالإلتزاما!

الإيمانيهَتوجهاتهامختلفعلىكلها،الإنسانيةلَعيشهطوباوى،

والسلام.والدسامحوالأخلاقوالمحبةالخدردحِلهايُمد!لأنه
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